Nedělník pro 27. neděli v mezidobí 06. 10. 2019

1. ČTENÍ Hab 1,2-3; 2,2-4
Habakuk vystupuje před rokem 597 př. Kr., kdy Judsko prožívalo již deset let ohrožení od
Babylóňanů. První část knihy se skládá z Habakukových otázek Bohu a Božích odpovědí.
Poslední věta naší perikopy je zcela zásadní argument v textech Nového zákona (Řím 1,17; Gal
3,11; Žid 10,38). Hebrejské slovo „emuná“ znamená „věrnost“, ale i „víru“ a odvozuje se od něj
i slovo Amen.
Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, – ty však neslyšíš; křičím k tobě:
„Násilí!“ – ty však nepomáháš. Proč mi dáváš hledět na bezpráví? Můžeš se dívat na
soužení? Zpustošení a násilí je přede mnou, povstávají hádky, rozmáhá se svár.
Tu mi Hospodin odpověděl: „Napiš vidění, vyryj ho zřetelně na desky, aby ho mohl
každý snadno přečíst. Na určený čas totiž ještě čeká vidění, spěje však k naplnění a
nezklame. I když ještě prodlévá, počkej na ně, neboť jistě se splní, nedá se zdržet.
Hle, zahynul ten, kdo nebyl upřímný v duši, spravedlivý však bude žít pro svou
věrnost.“
ŽALM 95
Nezatvrdit srdce je zásadní podmínka, aby člověk mohl vidět velké Boží skutky. A jedině tak
může chválit Boha.

Pojďme, jásejme Hospodinu, – oslavujme skálu své spásy, – předstupme před něho
s chvalozpěvy – a písněmi mu zajásejme!
Pojďme, padněme, klaňme se, – poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! –
Neboť on je náš Bůh – a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou.
Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: – „Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, –
jako tehdy v Masse na poušti, – kde mě dráždili vaši otcové, – zkoušeli mě, ač viděli
mé činy.“
2. ČTENÍ 2 Tim 1,6-8.13-14
Pokračujeme v četbě pastorálních listů. Timoteus byl spolupracovníkem svatého Pavla a později
biskupem v Efezu. V textu narazíme na poznámky k tehdejší praxi církve, jako bylo vzkládání
rukou v rámci biskupského svěcení či chápání víry jako svěřeného pokladu, tedy čehosi tradovaného
– předávaného.
Milovaný! Vybízím tě: zase oživ plamen Božího daru, který ti byl dán vzkládáním
mých rukou. Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a
rozvážnosti! Proto se nestyď veřejně vyznávat našeho Pána ani se nestyď za mě, že
nosím kvůli němu pouta. Naopak: Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže spojené s
hlásáním evangelia.
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EVANGELIUM Lk 17,5-10
V předchozích textech nedělních evangelií se mluvilo o bohatství (Lk 16). Nejde jen o to „být
chudý“, ale k dosažení Božího království je třeba odpouštět (verš 3-4), věřit a s vírou jednat (verš
5-6), ale také mít pravdivé povědomí, kým jsme my a kým je Bůh (verš 7-10).
Apoštolové prosili Pána: „Dej nám více víry!“
Pán řekl: „Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko a řekli této moruši: ‘Vyrvi se i s
kořeny a přesaď se do moře!’, poslechla by vás.
Když někdo z vás má služebníka a ten orá nebo pase, řekne mu snad, až se vrátí z
pole: ‘Hned pojď a sedni si ke stolu’? Spíše mu přece řekne: ‘Připrav mi večeři,
přepásej se a obsluhuj mě, dokud se nenajím a nenapiji. Potom můžeš jíst a pít ty.’
Děkuje snad potom tomu služebníkovi, že udělal, co mu bylo přikázáno?
Tak i vy, až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: ‘Jsme jenom
služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.’“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Všechny farníky prosím o modlitbu za varhaníka Tomáše Dittmanna, který je ve
vážném zdravotním stavu.
• Při benefičním koncertu v sobotu 5.10 v kostele Povýšení svatého Kříže, jehož
výtěžek je určen na restaurování křížové cesty, bylo na tento účel darováno
52 438,- Kč. Velké Pán Bůh zaplať. Díky tomu jsou spolu s dotací Ministerstva
kultury zajištěny potřebné finanční prostředky pro tento rok. Velké Pán Bůh
zaplať všem účinkujícím.
• V uplynulém týdnu farnost obdržela dary ve výši 8000,- Kč, 2000,- Kč a 6000,Kč, Pán Bůh zaplať!
• Dnes v neděli 6.10 bude otevřená knihovna na faře.
• Dnes 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
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
• Ve středu 9. 10 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
• Ve čtvrtek 10. 10 se po ranní mši svaté koná adorace za povolání.
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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 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.
• 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.
• Pravidelná schůzka pro všechny ministranty bude v sobotu 26.10.
• 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 7. 10 budou v 17:00 v kapli sv. Lazara Modlitby matek.
• Chrámový sbor v kostele sv. Petra a Pavla začne opět zkoušet ve středu 30.října
po večerní mši sv. Sejdeme se jako obvykle na kůru. Marie Hejdušková
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
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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
• 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
• CROSSNA – spolčo pro mládež z našeho prostějovského děkanátu. V pátek
1. 11. 2019 v Dobromilicích, začátek v 19:00 mší svatou v kostele Všech svatých,
konec ve 22:30. Koláče s sebou. www.mladezprostejov.cz.
• Spolčo VIP – věřící i v pátek. V pátek 15.11. V 18.00 v kostele PsK farní mše
svatá s úmyslem za mládež děkanátu. Spolčo od 19:00 do 20:00 na CMG. Po
spolču možnost posezení u kávy a čaje. Více na www.mladezprostejov.cz
• Církevní silvestr KARNEVAL V BENÁTKÁCH se bude konat v sobotu 30.
11 v Brodku u Prostějova, nejprve bude mše svatá v 18.00, pak následuje program
v hasičárně. Hosté ve společenském oděvu s karnevalovou škraboškou nebo
v karnevalovém kostýmu jsou obzvlášť vítáni.
MSKA PROSTĚJOV
Vás všechny srdečně zve na přednášku paní Halyny Teslyuk „Když ženy
převezmou iniciativu“ Starozákonní texty z pohledu ukrajinské skutečnosti.
Přednáška proběhne v budově CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově, Komenského 17 ve
středu 23.10.2019 od 17.30 hodin se všemi příznivci naší akademie se na Vaši
návštěvu těší
Daniela Tobolová předsedkyně RP MSKA.
4

CO DĚLAT S KARTIČKAMI PRO DĚTI?
Nejprve děti vyluští křížovku ze zadní strany kartičky. Správné odpovědi ke
křížovce: 1. Hvězda 2. Zub 3. Strom 4. Adam 5. Had. Tajenka = vztah. Pak
pokračujte dále: V evangeliu chtějí apoštolové po Ježíši, aby jim dal větší víru. Co to
znamená mít velkou nebo větší víru? Pán Ježíš nám říká, že s vírou je to podobně
jako se semínkem. Ukažte dětem semínko. Co to je? Co z něj může vyrůst? Co
všechno potřebujeme, aby ze semínka vyrostla rostlina? Co musíme udělat pro to,
aby naše víra rostla? Víra je vztah. Víra (credere) by se dalo přeložit jako „dát srdce.“
Každý máme někoho, komu dáváme srdce. Kdo to může být? Proč? A vztah, to, že
někomu dám srdce a jeho srdce přijímám, to není jednorázovka. Je to o tom, že
spolu něco zažijeme, že chci s daným člověkem trávit čas, protože ho mám rád. Co
všechno je potřeba k tomu, aby vztah/přátelství rostlo stejně jako rostlina ze
semínka? Jak poznáš, že tě má někdo rád? Jak poznáš, že tě máme rádi my doma? A
co druzí lidé? Poznají, že je máš rád? Jak? A podobně se můžeme ptát na náš vztah s
Bohem: Co pro mě Ježíš udělal (dnes/včera…)? Co jsem udělal pro něj já
(dnes/včera…)? Otázkami můžete vstoupit do společné modlitby. Dobrý Pane
Ježíši, děkuji ti za tvoje přátelství, že jsi stále se mnou, zajímáš se o mě. Děkuji za
všechny své blízké a za to, co pro mě dělají/znamenají. Děkuji ti, za to, co můžu pro
ně i pro tebe dělat já. Chci být tak dobrý přítel jako ty mě. Amen.
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:
„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.
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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
• Noční eucharistické procesí na Hostýn dne 12.října od 21:00, vychází se z Bystřice
pod Hostýnem. Pod záštitou kardinála Mons. Dominika Duky a arcibiskupa
Mons. Jana Graubnera. Odjezd od Povýšení ve 20:00 auty, předpokládaný návrat
kolem 03:00. Hlaste se Jiřímu Frýbortovi
mailem jirifrybort@gmail.com nebo SMS na 605200850 (netelefonujte!).
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liturgická oslava
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6.10.

27. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Po
7.10.

Památka Panny Marie
Růžencové

Út
8.10.

Úterý 27. týdne
v mezidobí

St
9.10.

Středa 27. týdne
v mezidobí

Čt
10.10.

Čtvrtek 27. týdne
v mezidobí

Pá
11.10.

Pátek 27. týdne
v mezidobí

So
12.10.

Sobota 27. týdne
v mezidobí

Ne
13.10.

28. 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 – Daliborka
sv. Cyrila a Metoděje
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
10:00
17:00
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

8

