Nedělník pro 26. neděli v mezidobí 29. 9. 2019

1. ČTENÍ Am 6,1a.4-7
Prorok Amos je velmi kritický k uzurpování si majetku na úkor chudých. Vystupuje 50 let před
pádem Severního Izraele, který dobyli a zcela zničili Asyřané v roce 722 př. Kr.
Toto praví všemohoucí Pán: „Běda těm, kdo si zpupně žijí na Sióně, bezstarostně na
samařské hoře! Léhají na ložích ze slonoviny, hoví si na divanech, jídají jehňata ze
stáda a telata vykrmená v chlévě. Prozpěvují si za zvuku harfy, vymýšlejí si jako
David hudební nástroje. Z misek pijí víno, nejlepším olejem se natírají, ale nad
Josefovou zkázou se netrápí. Proto nyní půjdou v čele vyhnanců do zajetí, skončí
jásot povalečů!“
ŽALM 146
Zkušenost žalmisty je důvodem radostného zpěvu. Můžeme se k němu připojit. Bůh s námi bude
jednat stejně jako s Izraelci. Slabým pomáhá, ale bezohlední nebudou kralovat.

Hospodin zachovává věrnost navěky, – zjednává právo utlačeným, – dává chléb
lačným. – Hospodin vysvobozuje vězně.
Hospodin otvírá oči slepým, – Hospodin napřimuje sklíčené, – Hospodin miluje
spravedlivé. – Hospodin chrání přistěhovalce.
Hospodin podporuje sirotka a vdovu, – ale mate cestu bezbožníků. – Hospodin
bude vládnout na věky, – tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.
2. ČTENÍ 1 Tim 6,11-16
Závěr listu se točí také kolem tématu bohatství (6,6-10.17-19). Svatý Pavel píše: „…kořenem
všeho zla je láska k penězům… Ty však se tomu vyhýbej.“ A Pavel pokračuje úryvkem této
neděle. V textu zaznívají důležitá napomenutí i výpovědi víry. Poslední verše (15-16) jsou citací
hymnu na Krista.
Boží muži, usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Dobře
bojuj pro víru, zmocni se věčného života. K němu jsi byl povolán, a proto jsi složil
před mnoha svědky slavnostní vyznání.
Před Bohem, který všemu dává život, a před Kristem Ježíšem, který před Ponciem
Pilátem vydal slavnostní svědectví, ti nařizuji: Uchovej nauku bez poskvrny a bez
úhony až do slavného příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Ten příchod nám ukáže
ve svůj čas blahoslavený a jediný Panovník, Král králů a Pán pánů. On jediný má
nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle. Nikdo z lidí ho neviděl, ani uvidět
nemůže. Jemu patří čest a věčná moc! Amen.
EVANGELIUM Lk 16,19-31
V 16. kapitole Lukášova evangelia věnujeme pozornost majetku (minulou neděli jsme četli o
nepoctivém správci). Ale pohled se posouvá k bezohledné lhostejnosti. Všimněme si, že zde
nevystupuje Bůh, ale Abrahám! Boháč se po své smrti chová k Lazarovi stále povýšeně.
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Ježíš řekl farizeům: „Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do šarlatu a kmentu a každý
den pořádal skvělou hostinu. U jeho dveří léhal jeden žebrák – jmenoval se Lazar –
plný vředů a rád by utišil hlad aspoň z toho, co padalo z boháčova stolu; a ještě k
tomu přicházeli psi a lízali mu vředy. Žebrák umřel a andělé ho odnesli do
Abrahámova náručí. Pak umřel i boháč a byl pohřben.
V pekle v mukách zdvihl oči a viděl zdálky Abraháma a v jeho náručí Lazara. A
zvolal: ‘Otče Abraháme, slituj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň
koneček prstu ve vodě a ovlaží mi jazyk, protože zakouším muka v tomto plamenu.’
Abrahám však odpověděl: ‘Synu, uvědom si, že ty ses měl dobře už zaživa, Lazar
naproti tomu špatně. A nyní se tu on raduje, a ty zakoušíš muka. A k tomu ke všemu
zeje mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo nemůže přejít odtud k vám, i
kdyby chtěl, ani se dostat od vás k nám.’
Boháč řekl: ‘Prosím tě tedy, otče, pošli ho do mého otcovského domu. Mám totiž
pět bratrů, ať je varuje, aby se také oni nedostali do tohoto místa muk.’
Abrahám odpověděl: ‘Mají Mojžíše a Proroky, ať je uposlechnou!’ On však
odporoval: ‘Ne, otče Abraháme! Ale když k nim někdo přijde z mrtvých, pak se
obrátí.’
Odpověděl mu: ‘Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani
kdyby někdo vstal z mrtvých.’“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
• V uplynulém týdnu farnost obdržela dary u příležitosti udělování svátostí a
svátostin dary ve výši 2000,- Kč, 200,- Kč a 5000,-Kč, Pán Bůh zaplať!
• Ve středu 2. 10 je po ranní mši sv. na faře v rybárně společenství seniorů.
• Od středy 2. 10 budou opět bývat také mše v charitě – v sudé středy na
Polišenského, v liché středy na Daliborce. Mše svaté budou sloužit podobně jako
v nemocnici kněží z celého děkanátu.
• Ve středu 2. 10 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
• Ve středu 2. 10 bude v 17:00 poutní mše svatá v kapli sv. Andělů strážných
• Ve čtvrtek 3. 10 se po ranní mši svaté koná adorace za povolání.
• 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.
• Pátek 4. 10 je první v měsíci, po ranní mši svaté i po večerní mši svaté bude
adorace s litaniemi a zásvětnou modlitbou.
• V pátek 4. 10 bude pravidelné navštěvování nemocných. Je nutné se do pátku
přihlásit na telefonní číslo faráře: 777162338. Seznam navštěvovaných se
postupně rozrůstá, ale určitě se najdou ještě další.
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• 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 příprav do konce roku: 4.10.,18.10.,1.11.,15.11.,29.11.,13.12.
Termíny prvního svatého přijímání budou opět dva - 17.5 v kostele PsK a
24.5 v kostele CaM.
• 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
• 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.
• 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
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Farnost sv. Petra a Pavla Prostějov
• 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
• V pondělí 30. 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!
• Schůzka ministrantů bude v pátek 4.10. v 17:00 v kostele PaP.
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

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
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.
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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
MSKA PROSTĚJOV
Zve na přednášku, která se bude konat dne 23.10. od 17.30 hod., jako obvykle na
CMG. Povede ji paní Halyna Teslyuk z Ukrajiny, která je tu na týden na teologické
fakultě v Olomouci a uvolila se nám odpřednášet něco o ženách v Bibli."Women’s
Leadership in the Bible".
CO DĚLAT S KARTIČKAMI PRO DĚTI?
Práce se zadní stranou kartičky Na zadní straně kartičky jsou dva obličeje
představující Lazara. Úkolem dětí je dokreslit jeho obličej tak, jak si myslí, že
vypadal Lazarův výraz tváře zde na zemi a jak v nebi. Je mezi nimi nějaký rozdíl?
Jaký? Můžete se s dětmi bavit o tom, jakou máte představu o nebi. Jak to tam
vypadá? Jak si myslíš, že to vypadá v nebi? Jaké to tam je? Je něco, proč se těším do
nebe? Ježíš v podobenství mluví také o tom, jak je důležité znát Písmo. Zahrajte si
tichou poštu s biblickým citátem. Pošeptat můžete celou větu nebo ji rozdělit na
slova: - Nesuďte, abyste nebyli souzeni. - Vy jste světlo světa. - Pojďte ke mně
všichni. - Já jsem dobrý pastýř. - Vy jste moji přátelé. - Já jsem s vámi. - Kdo ve mě
věří, bude žít navěky.
Na adrese www.katechetiolomouc.cz/news/metodika-ke-kartickam-na-nedele najdete
inspiraci, jak pracovat s dětmi s nedělním evangeliem.
JINÉ
• 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.
• Dny důvěry Taizé
Chtěli bychom Vás srdečně pozvat na víkendové setkaní Taizé pro mladé, které se
uskuteční v Olomouci ve dnech 18.-20. října 2019. Od pátku do neděle se
účastníci zapojí do společných modliteb s meditativními zpěvy, nasloucháním
Božímu slovu a modlitbou v tichu.
Na programu budou biblické úvody, sdílení ve skupinkách a workshopy.
Téma setkání bude letos provázáno s úryvkem z Písma:
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„Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere“ (Sk 20,35).
Přihlásit se můžete na webových stránkách www.dnyduvery.cz
Plakát najdete na nástěnce.
Organizační tým Dnů důvěry
• Nabídka kurzu s cyrilometodějskou tematikou
MSKA pořádá v rámci jubilea 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila vzdělávací kurz
s cyrilometodějskou tematikou. Kurz bude probíhat od 17. 10. 2019 do 12. 12.
2019 každý čtvrtek od 16.30–18.00 hod. Přednášející se střídají v průběhu měsíce.
Výuka bude probíhat v prostorách objektu arcibiskupské knihovny, Wurmova 11,
Olomouc. K přednáškovým kurzům budou vytvořeny informační brožury, které
poslouží k orientaci v nabízených tématech a k objednání jednotlivých kurzů
farními společenstvími. V zimním semestru v akademickém roce 2019/2020 kurz
nabídne tři témata:
I. Dílo sv. Cyrila a Metoděje v historickém kontextu Evropy – doc. Jitka
Jonová, Ph.D. Cyklus se zaměří na odhalení historických souvislostí působení sv.
Cyrila a Metoděje v historickém vývoji a kontextu současné společnosti.
Orientovat se bude zejména na dějiny cyrilometodějské tradice slovanských
národů s odkazem ke křesťanskému kulturnímu dědictví střední Evropy.
Účastník získá schopnost orientovat se v dané problematice pomocí znalostí
jejich historických kořenů a zároveň získá hlubší porozumění k základním
kořenům identity české státnosti.
II. Biblické dílo sv. Cyrila a Metoděje a české biblické překlady – prof.
Ladislav Tichý, Th.D. Cyklus umožní orientovat se v základních otázkách
biblických překladů, seznámí s překlady ve slovanských jazycích, uvede do
biblistiky. Kurz rozvine kompetence jeho účastníkům v biblické nauce a umožní
jim porozumět Písmu svatému a zároveň zlepší možnost jejich předávání v
občanské společnosti.
III. Filozofické učení v době sv. Cyrila a Metoděje a západní filozofie –
doc. Petr Dvořák, Ph.D. Cyklus se zaměří na představení filozofického učení v
době sv. Cyrila a Metoděje v historickém vývoji a kontextu západní filozofie sv.
Tomáše Akvinského. Kurz rozvine kompetence účastníků ve filozofické nauce a
umožní jim porozumět principům křesťanské filozofie.
P. Jiří Koníček, prezident MSKA
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27. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Sv. Josefa, Krasice
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
nemocnice
sv. Petra a Pavla

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

Povýšení sv. Kříže

18:00

Povýšení sv. Kříže
Charita – Polišenského
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Andělů strážných
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
DS Nerudova
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
10:00
17:00
17:00
18:30
6:30
8:00
17:30
8:00
18:00
18:30
6:30
8:00
9:30
17:00
7:30
9:00
9:00
10:30
18:00
18:30
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