Nedělník pro 25. neděli v mezidobí 22. 9. 2019

1. ČTENÍ Am 8,4-7
Amos je první píšící prorok, působil v Severním Izraeli v 8. stol. př. Kr. Je známý neúprosnou
kritikou vyděračských postojů tehdejší šlechty, ale také kritikou úcty k falešným božstvům.
Obrácení k Hospodinu je cestou záchrany (Am 5,4; 8,11; 9,11-15).
Slyšte to vy, kteří šlapete po nuzném, utlačujete chudáky země a říkáte: „Kdypak už
bude po slavnosti novoluní, abychom mohli prodávat obilí? A po sobotě, abychom
mohli otevřít sýpky, zmenšovat míru, zvyšovat cenu, užívat podvodných vah,
nuzáka kupovat za stříbro a chudáka za opánky? I nejhorší obilí prodáme.“
Hospodin přísahal při Jakubově chloubě: „Navěky nezapomenu na žádný jejich
skutek!“
ŽALM 113
Hospodin zná své služebníky, ač jsou chudí. Ale jsme my Božími služebníky?

Chvalte, Hospodinovi služebníci, – chvalte jméno Hospodinovo! – Buď velebeno
Hospodinovo jméno – nyní i navěky!
Povznesen je Hospodin nade všechny národy, – nad nebesa jeho sláva. – Kdo je
jako Hospodin, náš Bůh, – který trůní na výsosti – a shlíží dolů na nebe i na zem?
Slabého zdvihá z prachu, – ze smetiště povyšuje chudého, – aby ho posadil vedle
knížat, – vedle knížat svého lidu.
2. ČTENÍ 1 Tim 2,1-8
Tři listy píše svatý Pavel dvěma blízkým spolupracovníkům – Timoteovi do Efezu a Titovi na
Krétu (tzv. pastorální epištoly). Proto je náš list koncipován jako povzbuzení ke kvalitní službě
pastýře a k plnohodnotnému životu křesťanů. Všimněme si klíčové teologické výpovědi o jediném
prostředníku mezi Bohem a lidmi.
První věc, ke které vybízím, je tato: ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i
děkovné za všecky lidi, za krále a všechny, kdo mají moc, abychom mohli vést život
pokojný a klidný, v opravdové zbožnosti a počestnosti. Tak je to dobré a milé Bohu,
našemu spasiteli. On chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy.
Je totiž jenom jediný Bůh a jenom jediný prostředník mezi Bohem a lidmi: člověk
Kristus Ježíš, který vydal sám sebe jako výkupné za všechny. To bylo zjeveno ve
svůj čas; a já jsem byl ustanoven za hlasatele toho a za apoštola – to mluvím pravdu
a nelžu – za učitele víry a pravdy mezi pohany.
Přeji si tedy toto: všude se mají muži modlit tak, že budou zvedat čisté ruce bez
hněvu a sváru.
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EVANGELIUM Lk 16,1-13
Tato perikopa navazuje na podobenství o milosrdném otci a marnotratném, resp. „poctivém“
synovi. Jakou roli hraje svázanost majetkem v myšlení učedníků? Pán ví, že správce majetku je
nepoctivý! Nechválí nepoctivost, ale prozíravost a svobodu vůči majetku, který je pomíjivý.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého
obvinili, že prý zpronevěřuje jeho majetek. Zavolal ho a řekl mu: ‘Co to o tobě
slyším? Slož účty ze svého správcovství! Správcem už dál být nemůžeš.’
Správce si řekl: ‘Co si počnu, když mě můj pán zbavuje správcovství? Kopat
neumím, žebrat se stydím. Už vím, co udělám, aby mě lidé přijali k sobě do domu,
až budu zbaven správcovství.’
Zavolal si dlužníky svého pána, každého zvlášť, a zeptal se prvního: ‘Kolik jsi mému
pánovi dlužen?’ Odpověděl: ‘Sto věder oleje.’ Řekl mu: ‘Tady máš svůj úpis, honem
si sedni a napiš padesát.’ Pak se zeptal druhého: ‘Kolik ty jsi dlužen?’ Odpověděl:
‘Sto korců pšenice.’ Řekl mu: ‘Tady máš svůj úpis a napiš osmdesát.’ Pán pochválil
nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Synové tohoto světa jsou totiž k sobě
navzájem prozíravější než synové světla.
A já vám říkám: Získávejte si přátele z nespravedlivého mamonu, abyste – až ho
nebude – byli přijati do příbytků věčných.
Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci, a kdo je v maličkosti nepoctivý, je
nepoctivý i ve velké věci. Jestliže jste tedy nebyli věrní v nespravedlivém mamonu,
kdo vám svěří pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá, co je
vaše?
Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat a
druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne.
Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Děkuji za Vaši štědrost při sbírkách na hodovou neděli. Vybralo se: 52453,Kč a v rámci sbírky byl dán dar ve výši 2000,- Kč. Jen tak dál!
• Upřímně děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě kostela a všeho ostatního
na hody. Děkuji všem, kdo uklízeli, zdobili, děkuji zpěvákům, varhaníkům,
kostelníkům, ministrantům. Děkuji těm, kdo přispěli na společný stůl při agapé.
Poděkování patří i všem těm, na které jsem zapomněl a poděkování si zaslouží.
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
• V uplynulém týdnu farnost obdržela dar „na kostel“ ve výši 1000,- Kč, Pán Bůh
zaplať!
• Ve středu 25. 9 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
• Ve čtvrtek 26. 9 se po ranní mši svaté koná adorace za povolání.
• Ve čtvrtek 26. 9 nebude mše svatá v kapli svatých andělů strážných, bude poutní
mše svatá ve středu 2. 10 v 17:00.
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• Výuka náboženství probíhá ve čtvrtek v 16:30 v budově ZŠ při CMG, po
výuce je možné se v 17:30 zúčastnit mše svaté s katechezí pro děti v kostele
PsK.
• Se zahájením nového školního roku bude také zahájena příprava na první
svatou zpověď a první svaté přijímání. Výuka náboženství ve třetí třídě je
jednou částí této přípravy a je zaměřena na přípravu na první svatou zpověď.
Druhou částí je samotná příprava na první svaté přijímání. První informační
schůzka byla v pátek 20. 9 v 17:00 na faře, bylo dohodnuto, že přípravy
budou probíhat jednou za čtrnáct dnů v pátek v 17:00 v katechetickém sále.
Termíny prvního svatého přijímání budou opět dva - 17.5 v kostele PsK a
24.5 v kostele CaM.
• Rádi bychom vás pozvali na MODLITEBNÍ TRIDUUM, které se bude
konat od pátku 27. 9 do neděle 29. 9. Budeme se setkávat v kostele sv. Josefa v
Krasicích každý den od 20-ti hod. Srdečně zvou maminky ze společenství Modliteb
Matek.
• Během podzimu opět začne příprava dospělých na křest. Žádáme zájemce,
aby se přihlásili, a především žádáme ty, kdo by o nějakém potenciálním zájemci
věděli, aby jej k tomu povzbudili. Předběžně se počítá s tím, že by křest byl udělen
o Velikonocích roku 2021.
• Stále hledáme zpěváky, kteří by se ujali zpívání částí ordinária a žalmu na nedělní
ranní mši sv. u PsK. Rozpis je připraven v sakristii.
• V sobotu 5. 10 v 17:30 se v kostele Povýšení sv. Kříže uskuteční Benefiční
koncert, jehož výtěžek bude věnován na restaurování křížové cesty farního
kostela. Na programu jsou díla od J. S. Bacha, A. S. Webbera, E. Moricconeho a
Ch. Gounoda. Zpívat a hrát budou E. Bašistová-Řezáčová (soprán),
M. Cetkovská (soprán), P. Zbořilová (alt), T. Dittmann (tenor, varhany, klavír),
P. Maška (basbaryton), J. Glosová (hoboj), H. Gottwaldová (housle),
L. Dittmannová (varhany, klavír) a D. Schotli (varhany, klavír). Jste srdečně zváni!
• V neděli 6. 10 bude v 15:00 v kostele PsK růžencová pobožnost a po ní setkání
členů živého růžence na faře.
• Po delší prázdninové odmlce zveme všechny na Večer chval, který se bude
konat 6. 10 v 17hod. v kostele Povýšení svatého Kříže. Liturgický rok se blíží ke
konci a my jsme se měli během něj připravovat na misijní měsíc. Večery chval,
které probíhají již od března, jsou takovou přípravou a chci vás touto cestou
vyzvat, abyste oslovili rodinné příslušníky, přátele a známé a pozvali je na tuto
akci. Pozvěme všechny, kdo mají rádi křesťanské písničky, jejich zpěvnost i
smysluplný text. Pozvěme lidi okolo nás k zastavení, načerpání sil a spočinutí v
Boží náruči v tomto krásném chrámu. Inspirujme je svou radostí a vzájemnou
láskou, která v naší farnosti je.
Za pořadatele Eva Ovčáčková
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• Pravidelné schůzky ministrantů začnou od měsíce října.
• Prosím o modlitbu za kněze a jáhny v našich farnostech.

Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov, Filipcovo nám, 20/4, Prostějov, 796
01,734684784, email: faprostejov-psk@ado.cz, www.prostejovfarnost.mzf.cz, farář a děkan P.
Aleš Vrzala,  777162338

Farnost sv. Petra a Pavla Prostějov
• V pondělí 23. 9 budou v 17:00 v kapli sv. Lazara Modlitby matek.
• Chrámový sbor u sv. Petra a Pavla zkouší ve středu po večerní mši sv. v 19.00
hod. na kůru. Přijďte nám pomoci oslavovat Boha!
• Pastorační rada bude ve čtvrtek 26. 9. na faře u PaP.
• Pravidelné schůzky ministrantů budou bývat v pátek jednou za čtrnáct dnů
v 17:00 v kostele PaP, další bude 4.10.
• Zveme všechny přátele duchovní hudby na další koncert Varhanního festivalu
Karla Hejduška - 29.září v 15.00 hod v kostele sv. Petra a Pavla. Vystupovat
bude polský varhaník Adam Klarecki. Vstupné dobrovolné.
Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla Prostějov, Lidická 1894/1a, Prostějov, 79601,
email: faprostejov-spap@ado.cz, www.petrskafarnost.cz, administrátor P. Pavel Čáp SDB, 
732656997
CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV
Nám. J. V. Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice,
http://prostejov.dcpr.cz/, cprprostejov@ado.cz, tel.731 626 126

Rodiče zveme na „kurz efektivního rodičovství“ - 8 lekcí = 8 kroků k
efektivnímu rodičovství. Termíny lekcí: 30.9., 7.10., 21.10., 4.11., 11.11., 18.11.,
25.11., 2.12. od 17 do 19.30 hod.
Cena za kurz je 600 Kč pro jednotlivce, 1000 Kč za pár. V průběhu kurzu nabízíme
hlídání dětí. Cílem kurzu je, jak děti učit odpovědnosti, jak jim pomoci překonávat
překážky a čelit těžkostem v životě. Zaměříme se s postupy, jak dětem dát podporu
při zvládání situací a seznámíme se s přístupy, které pomáhají naplnění těchto cílů.
Přednášející Mgr. Marie Kaňovská je lektorkou Kurzů efektivního rodičovství
Součástí semináře je hlídání dětí. Kapacita je omezena, proto se prosím nahlaste.
1url.cz/atZCj
Zveme otce a jejich syny ve věku 8-13 let na víkendový pobyt
„MILOSRDNÝ OTEC“ Termín: 18.10-20.10. 2019; Místo pobytu: Annaberg u
Bruntálu; Cena za otce a syna: 1000.-; Pro přihlášení vyplňte tento formulář:
1url.cz/4Ml52
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Mateřské centrum – každé pondělí od 9–12 hod
Mateřské centrum nabízí prostor pro maminky i děti. Děti se vydovádí, zatancují si,
zazpívají, něco vyrobí a získají kontakt se svými vrstevníky před vstupem do MŠ.
Program pro maminky probíhá bez odloučení od dětí. Vítány jsou všechny maminky
a děti od narození do 5-ti let.
První školička – každé úterý a čtvrtek od 8.30 do 11.30 hod
Dopolední adaptační kroužek pro děti od 2 do 4 roků. Účast v kroužku usnadňuje
přípravu na nástup do MŠ, připravuje na separaci od rodičů a navazování vztahů s
vrstevníky v malé skupině a bezpečném prostředí.
Příprava snoubenců
společnému zamyšlení se nad různými aspekty manželství.
Jedná se o čtyři setkání s tématy: Já a moje rodina, Muž a žena – komunikace a
konflikty, Manželství a sexualita, Víra a vztah k Bohu v manželství.
V případě zájmu o církevní sňatek je nutné doplnit si témata týkající se života z víry
s oddávajícím duchovním.
V případě vašeho zájmu o některou z nabídek, se můžete přihlásit u Bc. Blanky
Neckařové nebo emailem na adresu: cprprostejov@ado.cz .
Programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV ČR, Olomouckým
krajem a městem Prostějov.
MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV
• VÍKENDOVKA na téma BOJOVAT SE VYPLÁCÍ, 4.-6.10 Trstěnice u
Litomyšle, duchovní program, hry, výlet. Doprava z Prostějova bude zajištěna.
Přihlašování na webu www.mladezprostejov.cz do 1.10. Příspěvek 400 Kč.
• Spolčo VIP – věřící i v pátek. V pátek 18.10. V 18.00 v kostele PsK farní mše
svatá s úmyslem za mládež děkanátu. Spolčo od 19:00 do 20:00 na CMG.
Více na www.mladezprostejov.cz
CHARITA PROSTĚJOV
Také v tomto roce Vám Charita Prostějov otevře své dveře v prostorách jejího
ředitelství (Martinákova 9) a Domova Daliborka (Daliborka 10), abychom mohli
společně prožít DEN CHARITY.
V pátek dne 27. 9. 2019 na svátek svatého Vincence od 9.00 do 17.00 hod. si budete
moci prohlédnout veškeré naše prostory, nahlédnout do pokojů klientů a promluvit
si o provozu a poskytovaných službách Charity Prostějov. Program začíná mší
svatou v 9:00 v kapli Zjevení Páně v Domově Daliborka. Drobné občerstvení i
skákací hrad pro děti budou k dispozici na naší zahradě. Přijďte, budete vítáni.
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CO DĚLAT S KARTIČKAMI PRO DĚTI?
Děti mají zjistit, co je to čestnost. (Čestný = upřímný, slušný, poctivý, mravný,
řádný, počestný, statečný, charakterní). Můžete s dětmi vést diskuzi o tom, co to
znamená, když je někdo čestný. Jak takový člověk asi vypadá? Jak se chová? (...)
Můžete také vybrat některá slova uvedená v závorce a hovořit o tom, co daná slova
znamenají. Co je podle nich v životě důležité a proč? Co je důležité pro vás? Jak by
se člověk měl chovat? Co by si vybrali oni? Hovořit můžete také o křesťanských
ctnostech. Společně se podívejte na situaci s autíčky ze zadní strany kartičky. Proč
Aleš nevrátil všechna autíčka? Jak asi podle nich reagoval Honza? Co by děti dělaly,
kdyby byly na místě Honzy?
Na adrese www.katechetiolomouc.cz/news/metodika-ke-kartickam-na-nedele najdete
inspiraci, jak pracovat s dětmi s nedělním evangeliem.
JINÉ
• P ě v e c k ý s b o r E X A U D I zve všechny milovníky krásné hudby na
koncert dne 28.září 2019 v 18 hod. do modlitebny ČCE, Kollárova 6 Prostějov.

Srdeční melodie

zpívají: Petra Beňová (soprán), Aleš Pirnos (tenor), posluchači Janáčkovy
konzervatoře Ostrava, doprovod Petr Němec (klavír) a pěvecký sbor EXAUDI
• Katedra pastorální a spirituální teologie CMTF UP nabízí pokračování kurzu
celoživotního vzdělávání formou večerního Studia spirituality; setkání se konají
každé úterý večer od 15. 10. 2019 do 10. 12. 2019 od 17.35 hodin. Více informací
na webu czv.upol.cz.
• Bratři a sestry v Kristu,
dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na národní pouť do Říma u
příležitosti 30. výročí kanonizace svaté Anežky České a následného návratu
svobody do naší země. Při této pouti se budeme modlit za Církev, vlast i Evropu,
za návrat ke křesťanským kořenům, za dar pokání a smíru.
Stále probíhá sbírka na společný dar papeži Františkovi, sochu Koruna sv.
Anežky České, ke které může každý dárce připojit vlastní otisk prstu,
symbolizující jeho osobní sounáležitost s kořeny křesťanství v naší zemi i
podporu Petrova nástupce.
K tomu, aby farnost dostala archy na otisky, je třeba ji registrovat na stránkách
www.anezka2019.cz. Do přihlášených farností poputují pro každého dárce také
pamětní medaile sv. Anežky České. První z nich vyrazil apoštolský nuncius v
České republice J. E. Mons. Charles D. Balvo, k medaili je připojena modlitba, jíž
budeme pouť do Říma ve dnech 11. až 13. listopadu a následně do katedrály v
Praze 16. listopadu doprovázet. Podrobnosti o pouti, sbírce i daru najdete na výše
uvedených stránkách. Děkujeme Vám za Vaši podporu a společně Vám žehnáme.
Vaši čeští a moravští biskupové
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den

liturgická oslava

Ne
22.9.

25. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ

Po
23.9.

Památka sv. Pia
z Pietrelciny, kněze

Út
24.9.

Úterý 25. týdne
v mezidobí

St
25.9.

Středa 25. týdne
v mezidobí

Čt
26.9.

Čtvrtek 25. týdne
v mezidobí

Pá
27.9.

Památka sv. Vincence z
Paula, kněze

So
28.9.

Slavnost sv. Václava,
mučedníka

Ne
29.9.

26. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
nemocnice
sv. Petra a Pavla

čas
7:30
9:00
9:00
10:30
18:30
8:00
16:00
18:30

Povýšení sv. Kříže

18:00

Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Anny
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Jana Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Sv. Josefa, Krasice
sv. Petra a Pavla

8:00
17:00
18:00
18:30
6:30
8:00
17:30
8:00
18:00
18:30
6:30
8:00
17:00
7:30
9:00
9:00
10:30
18:00
18:30
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