Nedělník pro 29. neděli v mezidobí 20. 10. 2019

1. ČTENÍ Ex 17,8-13
Ocitáme se uprostřed Sinajské pouště poté, co Izraelci odešli z Egypta (před rokem 1200 př. Kr.).
Vítězství není v posledku věcí zbraní, ale vytrvalosti v modlitbě. Nezapomeňme, že prohrát
znamenalo zemřít, a to jak pro bojovníky, tak i pro ženy a děti. Amalekovci jsou potomci Ezaua
a objevují se v Písmu ještě 500 let po této události.
Amalečané přitáhli a bojovali s Izraelem v Refidim.
Mojžíš řekl Jozuovi: „Vyber si muže a zítra vyjdi bojovat s Amalečany, já se zatím
postavím na vrchol pahorku s Boží holí v ruce.“ Jozue vykonal, co mu rozkázal
Mojžíš, a bojoval s Amalečany. Mojžíš, Árón a Chur však vystoupili na vrchol
pahorku.
Když Mojžíš měl zdvižené ruce, vítězili Izraelité. Když ruce spouštěl, vítězili
Amalečané. Ruce Mojžíšovy se však unavily; vzali tedy kámen, položili pod něho a
on se na něj posadil. Árón a Chur podpírali jeho ruce, každý z jedné strany, takže
jeho ruce zůstaly pevné až do západu slunce. Jozue porazil ostřím meče Amalečany
a jejich válečné sbory.
ŽALM 121
„Horami“ označuje žalmista pravděpodobně kopce nad přímořskou rovinou Izraele. Sahají do cca
800 m. n. m. a na jejich vrcholcích leží Jeruzalém s chrámem a místem obětí. Proto jsou symbolem
místa, kde přebývá Bůh.

Zvedám své oči k horám. – Odkud mi přijde pomoc? – Pomoc mi přijde od
Hospodina, – který učinil nebe i zemi.
Nedopustí, aby se tvá noha zvrtla, – nebude dřímat tvůj strážce. – Ano, nebude
dřímat a spát – Izraelův strážce.
Hospodin tě střeží, – Hospodin je tvým ochráncem po tvé pravici. – Za dne ti
slunce neublíží, – ani měsíc v noci.
Hospodin tě bude střežit ode všeho zlého, – střežit bude tvou duši. – Hospodin
bude střežit tvůj odchod i příchod – nyní i navěky.
2. ČTENÍ 2 Tim 3,14 – 4,2
Timoteus je blízký spolupracovník svatého Pavla, později biskup v Efezu. Všimněme si, jaký
význam autor listu vkládá do Písma svatého a jaký důraz klade na hlásání evangelia.
Milovaný! Drž se toho, čemu ses naučil a co jsi přijal jako jisté. Víš přece, od koho
ses tomu naučil! Od dětství znáš svatá Písma; ta tě mohou naučit moudrosti, abys
dosáhl spásy vírou v Krista Ježíše. Všechno, co je v nich napsáno, je vdechnuto
Bohem a hodí se k poučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve
spravedlnosti. Tak je potom Boží člověk dokonalý, důkladně vyzbrojený pro každé
dobré dílo.
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Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé,
zapřísahám tě při jeho slavném příchodu a království: Hlásej slovo! Přicházej s ním,
ať je to vhod či nevhod, usvědčuj, zakazuj, povzbuzuj s všestrannou trpělivostí a
znalostí nauky.
EVANGELIUM Lk 18,1-8
Navazujeme na 17. kapitolu Lukášova evangelia, kde byla řeč o víře. Našemu úryvku
předcházelo slovo o příchodu Syna člověka na konci věků (17,20-37). Náš text je teoretický
příklad ukazující na význam vytrvalosti v modlitbě. Text je šikovné srovnat i s 1. čtením příští
neděle, Sir 35,11-18.
Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a
neochabovat: „V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal.
Byla v tom městě i vdova, chodila k němu a říkala: ‘Zastaň se mě proti mému
odpůrci!’ Ale on dlouhou dobu nechtěl.
Potom si však řekl: ‘I když se Boha nebojím a na lidi nedám, přece se té vdovy
zastanu, protože mě obtěžuje; jinak sem bude ustavičně chodit a mě trápit.’“
A Pán řekl: „Slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce! A Bůh by se nezastal svých
vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal by je dlouho čekat?
Říkám vám, že se jich rychle zastane! Ale nalezne Syn člověka na zemi víru, až
přijde?“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Všechny farníky prosím o modlitbu za varhaníka Tomáše Dittmanna, který je ve
vážném zdravotním stavu.
• V uplynulém týdnu farnost u příležitosti udělování svátostí a svátostin obdržela
dary ve výši 2300,- Kč a na kostel dar ve výši 50000,-Kč. Pán Bůh zaplať!
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
• Dnes v neděli 20. 10 se koná sbírka na misie.
• V tomto týdnu jsou ve čtvrtek ráno i večer a v pátek ráno volné úmysly mší
svatých, zapsat si je lze v sakristii u PsK.
• Ve středu 23. 10 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní
povolání.
• Ve čtvrtek 24. 10 se koná děkanátní porada kněží a ostatních pracovníků
děkanátu – adorace po ranní mši sv. nebude a dopoledne nebudou úřední hodiny.
• 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.
• V neděli 27.10 se bude konat říjnová sbírka na údržbu a opravy.
• Během podzimu opět začne příprava dospělých na křest. Žádáme zájemce,
aby se přihlásili, a především žádáme ty, kdo by o nějakém potenciálním zájemci
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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. Začíná ranní
mší svatou, pokračuje společnou snídaní, pak si ministranti procvičí něco
z ministrování, konec kolem desáté hodiny.
Prosím o modlitbu za kněze a jáhny v našich farnostech.
SEMINÁŘ V DUCHU SVATÉM PODLE SIEVERSE
Pán jim řekl: "Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši: `Vyrvi se i s
kořeny a přesaď se do moře´, a ona by vás poslechla." (Lukáš 17:6)
Zakoušejme našeho nebeského Otce a tak Ho poznávejme. Tím roste naše
důvěra v Něj, tedy naše víra!
Kdo chcete obnovit a znovu zapálit svá srdce pro Krista, je zde nabídka dalšího
běhu semináře podle Sieverse, který pořádají farníci farnosti Povýšení Svatého
Kříže v Prostějově.
Jde o cca 12 setkání v týdenním intervalu, po večerní mši sv.
Začneme ještě před adventem, termín bude upřesněn.
Za společenství zve Jiří Frýbort

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 21. 10 se koná v 16.45 v kostele PaP modlitba všech růženců.
• V pátek 25. 10 se v 17:00 v kostele PaP koná ministrantská schůzka.
• Chrámový sbor v kostele sv. Petra a Pavla začne opět zkoušet ve středu 30. 10 po
večerní mši sv. Sejdeme se jako obvykle na kůru.
• Haló Trefa. Dokončuje se rekonstrukce petrské fary a připravuje se její
kolaudace. Na nástěnce v kostele je zpracován finanční přehled. Všem
dobrodincům děkujeme a modlíme se za ně.
• Prosíme ty, kteří by rádi pomáhali s úklidem v kostele sv. Petra a Pavla, aby se
přihlásili u paní Marty Faltýnkové nebo u otce Pavla Čápa. Tato služba není ani
časově ani fyzicky náročná. A mají z ní prospěch farníci a Pán Bůh radost.
Předem děkuji. Otec Pavel Č.
• Kdo by ze seniorů (od 65 let a výš) chtěl patřit do adorační skupiny, ať se hlásí u
otce Pavla Čápa.
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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

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
• 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.
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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.
SHM PROSTĚJOV
Máš 6-13 let a přemýšlíš, co budeš dělat během podzimních prázdnin? Animátoři
SHM Prostějov Tě zvou na Starou Vodu, kde se s námi můžeš 25. - 29. října podívat
nejen do minulosti, ale i do budoucnosti.
Čeká Tě spousta her, výlet do přírody, kreativní tvoření, bruslení a spousta další
zábavy. Budeme se také společně setkávat s Panem Ježíšem při modlitbách a mši
svaté!
Těšíme se na Vás!! Majda a tým
Přihlašujte se na https://shmpv.cz
NEMOCNICE PROSTĚJOV
• V pondělí 28.10 nebude v nemocnici mše svatá.
CO DĚLAT S KARTIČKAMI PRO DĚTI?
Práce se zadní stranou kartičky
Společně si prohlédněte s dětmi obrázky na zadní straně kartičky a označte to, co
nám při modlitbě pomáhá soustředit se na Boha. Proč jsou věci kolem nás důležité
nebo nedůležité? V čem nám pomáhají nebo ne? Můžete si vytisknout obrázek
svíčky a sochy Pána Ježíše (příloha č. 6 Ježíš a svíce) a napsat si k nim, jak nám
mohou při modlitbě pomoci, nebo si obrázky vytiskněte a vyvěste a pracujte s nimi
viz níže.
S dětmi můžete popřemýšlet nad vhodným místem v pokojíčku, kde si společně
můžete vytvořit modlitební koutek. Děti si tam mohou dát kříž (nebo si jej můžete
společně vyrobit z kolíčků, podle video návodu: https://bit.ly/2UxLYY3, textový
návod naleznete zde: https://bit.ly/2B7XS1J), růženec nebo sochu Panny Marie a
ozdobit dle svých představ.
Často prosíme Pána Ježíše, jak to kdysi udělali i jeho učedníci: Pane, nauč nás modlit
se. Ve vašem modlitebním koutku se společně pomodlete.
Dobrý Ježíši, učíš nás trpělivosti a vytrvalosti v modlitbě. Díky, že Ty sám se za
každého z nás u nebeského Otce modlíš bez přestání. Pomoz nám, ať na to
nezapomínáme a nikdy modlitbu nevzdáváme. Amen.
Na adrese www.katechetiolomouc.cz/news/metodika-ke-kartickam-na-nedele najdete
inspiraci, jak pracovat s dětmi s nedělním evangeliem, a hlavně tam najdete různé materiály
k vytištění pro práci s kartičkami a nedělním evangeliem.
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JINÉ
Unikátní hudební projekt „České nebe září“ , který se letos stane součástí národní poutě do
Říma, zavítá o několik dní dříve také do Olomouce. Koncertu, který je součástí letošní připomínky
30 let od svatořečení Anežky České a pádu komunismu, bude v pátek 1. listopadu 2019
předcházet také mše svatá v katedrále.
Autorem obsáhlého hudebního díla je skladatel Jan Zástěra, který loni získal ocenění
OSA jako nejúspěšnější skladatel vážné hudby a také jako autor skladby roku,
rovněž je čerstvým držitelem čestného uznání ČBK. Hudební dílo nastudoval
orchestr Hudby Hradní stráže a Policie ČR, jehož je plukovník Zástěra dirigentem,
spolu se Spojenými sbory Podkrušnohoří a sólisty.
Před slavnostním uvedením v Lateránské bazilice vystoupí pouze ve třech českých
městech. Toto miniturné odstartuje dne 1. listopadu v 19.00 koncertem v kostele
Panny Marie Sněžné v Olomouci. Úvodní koncert, jehož záznam pořídí TV Noe, se
koná též u příležitosti 200. výročí jmenování Rudolfa Jana olomouckým
arcibiskupem. Následovat budou koncerty v Kutné Hoře a v Praze.
Koncertu v Olomouci bude předcházet pontifikální mše svatá v katedrále sv.
Václava, kterou bude od 17.30 celebrovat arcibiskup Jan Graubner společně
s pomocnými biskupy. Následně pak v 19.00 naváže koncert v bývalém
„vojenském“, dnes studentském kostele Panny Marie Sněžné, nad kterým převzal
záštitu arcibiskup Jan Graubner. Finančně koncert podpořilo Arcibiskupství
olomoucké, Statutární město Olomouc a Olomoucký kraj.
Předprodej vstupenek v informačním centru podloubí Radnice, tel. 585 513 392
nebo 608 772 142. Bližší informace o koncertu na www.ceskenebezari.cz.
PhDr. Martin Kučera, vedoucí Centra pro kulturu Arcibiskupství olomouckého
OD JÁHNŮ FARNOSTI PSK
Někdy se ví, co Bůh chystá...
Minulý týden jsme se společně zúčastnili pohřbu pana Karla Gotta. Možná to
některé z vás překvapilo. Když se rozhodlo, že pan Karel Gott bude mít
římskokatolický pohřeb, domluvili jsme se, že bychom se pohřbu chtěli zúčastnit a
pomodlit se společně za zemřelého s celým národem. Věděli jsme, že se budeme moci
zúčastnit, protože římskokatolický obřad je vždy otevřen pro přítomný klérus
(duchovní). Raději jsme se ale domluvili s hlavním ceremoniářem otcem Vojtěchem
Mátlem, mimochodem také jáhnem :-) a nakonec to dopadlo, že mistr Karel Gott měl
na pohřbu 10 duchovních, z toho 7 jáhnů, což je přece skvělé :-).
Celá atmosféra byla důstojná, pokorná a lidská, ať již mezi služebníky u oltáře, tak
mezi "lidem božím". Potěšilo nás, že někteří vnímali to, že na pohřbu byli jedni z vás.
Ano, předložili jsme "věčnému Altruistovi" všechny členy naší farní rodiny.
Odpočinutí věčné dej mu Pane, a světlo věčné ať mu svítí, ať odpočívá v pokoji!
AMEN.
jáhnové farnosti Povýšení svatého Kříže Prostějov
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den
Ne
20.10.

Po
21.10.
Út
22.10.
St
23.10.
Čt
24.10.
Pá
25.10.
So
26.10.

Ne
27.10.

liturgická oslava

kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
29. NEDĚLE
sv. Petra a Pavla
V MEZIDOBÍ
Povýšení sv. Kříže
Den modliteb za misie
Sv. Josefa, Krasice
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Pondělí 29. týdne
Nemocnice – bohoslužba ČCE
v mezidobí
nebo CČSH
sv. Petra a Pavla
Úterý 29. týdne
Povýšení sv. Kříže
v mezidobí
Povýšení sv. Kříže
Charita – Daliborka
Středa 29. týdne
v mezidobí
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Čtvrtek 29. týdne
Povýšení sv. Kříže
v mezidobí
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Pátek 29. týdne
Povýšení sv. Kříže
v mezidobí
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Sobota 29. týdne
Povýšení sv. Kříže
v mezidobí
sv. Jana Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
30. NEDĚLE
sv. Petra a Pavla
V MEZIDOBÍ
Povýšení sv. Kříže
Sv. Josefa, Krasice
sv. Petra a Pavla
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čas
7:30
9:00
9:00
10:30
18:00
18:30
8:00
16:00
18:30
18:00
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

