Nedělník pro 30. neděli v mezidobí 27. 10. 2019

1. ČTENÍ Sir 35,15b-17.20-22a
Kniha Sirachovcova patří k nejmladším textům Starého zákona (2. stol. př. Kr.). Jde o ponaučení
mladému a zřejmě dobře situovanému muži v nejrůznějších oblastech života. Náš text se vztahuje
k modlitbě.
Protože Pán je spravedlivý Bůh, nestraní nikomu. Není na straně proti chudákovi a
vyslyší modlitbu utištěného. Nepohrdne sirotkovou prosbou ani vdovou, když
vylévá svou stížnost. Tíseň utlačeného se skončí, křik ubohého se utiší. Modlitba
chudého proniká oblaka a nezastaví se, dokud tam nedojde. Nevzdálí se, dokud
Nejvyšší nezakročí, nerozsoudí spravedlivě a neobnoví právo.
ŽALM 34
Bůh slyší volání, pokud naše srdce respektuje Boha. Obracejme se k němu s pravdivým a
pokorným srdcem a on bude jednat.

Ustavičně chci velebit Hospodina, vždy bude v mých ústech jeho chvála.
V Hospodinu, nechť se chlubí moje duše, ať to slyší pokorní a radují se.
Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo, aby vyhladil ze země vzpomínku na ně.
(Spravedliví) volali, a Hospodin slyšel, vysvobodil je z každé jejich tísně.
Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce, na duchu zlomené zachraňuje.
Hospodin zachraňuje duše svých služebníků, nebudou pykat, kdo se k němu utíkají.
2. ČTENÍ 2 Tim 4,6-8.16-18
Osobní dopis svatého Pavla Timoteovi obsahuje nejen řadu povzbuzení, ale odráží i jeho nelehkou
situaci. Zároveň jde o úžasnou ukázku praxe apoštolovy víry.
Milovaný! Já už mám prolít v oběť svou krev, chvíle, kdy mám odejít, je tady. Dobrý
boj jsem bojoval, svůj běh jsem skončil, víru jsem uchoval. Teď mě už jen čeká
věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soudce. A nejen
mně; stejně tak i všem, kdo s láskou čekají na jeho příchod. Při mé první obhajobě
nikdo se mě nezastal, všichni mě opustili. Kéž je jim to odpuštěno! Avšak Pán stál
při mně a dal mi sílu, abych plně hlásal evangelium a aby ho slyšeli (lidé) ze všech
národů. A (tak) jsem byl vysvobozen ze lví tlamy. Pán mě vysvobodí ode všeho
zlého a zachrání pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věčné věky! Amen.
EVANGELIUM Lk 18,9-14
Pokračujeme v návodu, jak se dobře modlit. Minulou neděli jsme zmínili vytrvalost. Dnes jde o
pravdivost či pokoru. Ježíšův příklad je opět vyhrocený: Chrám bylo obrovské prostranství, větší
než náměstí! Řecký text není jednoznačný: farizeus se modlí zřejmě k sobě místo k Bohu.
Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali,
řekl Ježíš toto podobenství: „Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili; jeden byl
farizeus a druhý celník. Farizeus se postavil a modlil se v duchu takto: `Bože, děkuji
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ti, že nejsem jako ostatní lidé: lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo i jako támhleten
celník. Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých příjmů.' Celník
však zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa
a říkal: `Bože, buď milostiv mně hříšnému.' Říkám vám: Celník se vrátil domů
ospravedlněn, ne však farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo
se ponižuje, bude povýšen.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Rodina Tomáše Dittmanna ze srdce děkuje za obrovskou modlitební
pomoc všem farníkům, kteří prosili za jeho uzdravení. Zdravotní stav
Tomáše se pomalu zlepšuje. Bohu díky.
• V neděli 20. 10 se konala sbírka na misie, vybralo se 50145,-Kč. Velké Pán
Bůh zaplať – sbírka je o dvě třetiny vyšší, než byla loni a předloni.
• V uplynulém týdnu farnost u příležitosti udělování svátostí a svátostin obdržela
dary ve výši 2000,- Kč a 500,-Kč, na kostel dary ve výši 3000,- a 20000,-Kč. Pán
Bůh zaplať!
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
• Na stolku uprostřed kostela jsou k nahlédnutí kalendáře, není to objednávka, je
třeba čárkou do středy 6.11 vyjádřit zájem o konkrétní kalendář, aby bylo možné
zajistit přiměřený počet. Kalendáře se pak budou prodávat od neděle 10. 11.
• V tomto týdnu budou přede mší svatou ve čtvrtek ráno, v pátek ráno i večer
a v sobotu ráno k dispozici dva zpovědníci.
• Dnes v neděli 27. 10 se koná říjnová sbírka na údržbu a opravy.
• Ve středu 30. 10 bude v 16.00 mše svatá v kapli sv. Anny.
• Ve středu 30. 10 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní
povolání.
• Ve čtvrtek 31.10 bude v 10:30 mše svatá v kapli sv. Andělů strážných.
• 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 1. 11 je první v měsíci, po ranní mši svaté i po večerní mši svaté bude
adorace s litaniemi a zásvětnou modlitbou.
• V pátek 1. 11 se v 17.00 koná v katechetickém sále příprava na první sv.
přijímání.
• V pátek 1. 11 bude pravidelné navštěvování nemocných. Je vhodné se do pátku
přihlásit na telefonní číslo faráře: 777162338. Automaticky navštívíme ty, které
jsme navštívili i minule. Seznam navštěvovaných se postupně rozrůstá, ale určitě
se najdou ještě další.
• V neděli 3. 11. v 14:30 bude na hřbitově v Prostějově dušičková pobožnost.
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• Příští čtvrtek 7. 11 výuka náboženství, kromě výuky pro pátou třídu, nebude,
ve škole budou probíhat třídní schůzky. Katecheze pro děti při mši svaté ve
čtvrtek 7. 11 bude.
• 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.
• 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., zahájení v týdnu po
33 neděli v mezidobí, pravděpodobně v pátek 22. listopadu, ještě bude upřesněno.
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 28. 10 se v 17:00 koná v kapli sv. Lazara setkání spol. Modlitby matek.
• 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.
• V novém církevním roce chceme dát příležitost mladším dětem zapojit se jednou
měsíčně do nedělní mše svaté svým zpěvem ve scholičce. Během jednoho či dvou
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setkání v měsíci by děti nacvičily několik písniček, strávily pár chvil se svými
vrstevníky a poté doprovodily spolu se scholou Dejme toMu nedělní mši. První
taková mše bude na začátku adventní doby 1.12.2019 a rádi přivítáme všechny
děti od 4 let, kterým zpěv není úplně cizí.
V případě zájmu prosím kontaktujte ideálně do 10.11. (první zkouška je
plánována na 16.11.) osobně či emailem Jakuba Faltýnka
(jakub.faltynek@outlook.com) nebo Janu Svobodovou (janyfa@seznam.cz).
Podrobnější informace naleznete na https://petrskafarnost.cz/scholicka, nebo se
můžete doptat u výše uvedených osob.
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
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.
NEMOCNICE PROSTĚJOV
• V pondělí 28. 10 nebude v nemocnici mše svatá.
CO DĚLAT S KARTIČKAMI PRO DĚTI?
Práce se zadní stranou kartičky
Podívejte se na oba obrázky. Na prvním z nich vidíme Pepu, který se chlubí. Na
druhém vidíme Honzu, který pomáhá starší paní. Kdo z nich se chová lépe, Pepa
nebo Honza? Proč? Co by mohl Pepa udělat lépe?
Každý jsme v něčem dobří a něco nám naopak nejde. Některé děti si myslí, že jsou
nešikovní… někteří si prostě vůbec nevěří. Vybídněte děti, aby pochválili
sourozence, nebo kamarády za něco v čem jsou dobří. Můžete se vzájemně
pochválit i doma nebo si napsat vzkazy na lístečky s tím, v čem si myslíte, že je
někdo opravdu dobrý.
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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MODLITBY MATEK
Milé maminky, srdečně Vás zveme na děkanátní setkání MM v Prostějově. Zveme i
maminky z okolních děkanátů. Je to příležitost k setkání, povzbuzení se k čistotě a
hloubce modlitby i k vytrvalosti. Také místo ke sdílení i společné modlitbě.
Těšíme se na Vás! :-)
Můžete přivést i maminky, které ještě MM neznají nebo ty, které se chtějí s MM
seznámit. I kněží, kteří se chtějí dozvědět, co maminky – farnice po večerech dělají,
jsou vítáni.
Kdy: v sobotu 9. 11. 2019 14:00, Kde: kostel Povýšení sv. Kříže, katechetický sál (1.
patro – nad sakristií – vstup z ulice Lutinovovi), PROGRAM: 14:00 – 15:20 slovo
koordinátorek o spiritualitě MM, 15:30 – 17:00 Modlitba matek, dotazy
Za koordinátorky MM Marie Borošová
EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
Ze srdce Vás zveme na ekumenickou bohoslužbu, která se bude konat 15. listopadu
v 18:00 se v kostele Povýšení svatého Kříže bude konat ekumenická bohoslužba za
demokracii, mír a svobodu.
Do bohoslužby se zapojí mládež křesťanských církví z Prostějova.
MODLÍME SE ZA ZEMŘELÉ – JAK JE S TĚMI PLNOMOCNÝMI
ODPUSTKY?
Jak získat tzv. plnomocné odpustky pro zemřelé, aneb jak pomoci zemřelým
dohnat to, co oni zde na zemi zanedbali, především tím, že sice usilovali o odpuštění
hříchů, ale o napravení toho, co jejich hřích zavinil, už příliš neusilovali?
Každý pokřtěný katolík, který není exkomunikovaný a je ve stavu milosti
(proto je dobré začít bodem č. 2.) může získat pro duše v očistci plnomocné odpustky.
Aby toho dosáhl, je třeba:
1. Mít úmysl, to znamená, že se vědomě chci přimlouvat o tuto Boží milost,
zvanou plnomocný odpustek pro zemřelého, každý den mohu získat jeden
plnomocný odpustek.
2. To pro mě znamená, že budu usilovat o svatost a dokonalost, a proto jdu
před dušičkami, během nich, nebo po nich ke svátosti smíření. (Považuji za
vhodné přistoupit ke svátosti smíření v týdnu před dušičkami, během
dušičkového týdne, nebo v týdnu po dušičkách.)
3. Nemám zalíbení v žádném ani lehkém hříchu – tj. nemám jakýkoliv hřích
jako vědomou a přijímanou součást svého života. (Tato podmínka je
nejobtížnější, protože znamená ve skutečnosti SVATOST, alespoň její krátký
záblesk, JE PODMÍNKOU A ZÁROVEŇ CÍLEM CELÉHO
NAŠEHO ODPUSTKOVÉHO SNAŽENÍ JAK PRO NÁS, TAK PRO
TY, ZA KTERÉ SE PŘIMLOUVÁME.)
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Toto byly nejprve všeobecnější předpoklady a nyní přichází to, co je se má
vykonat ve dnech do 01. do 08. 11.
4. Jdu na hřbitov a tam se pomodlím za zemřelé – žádná modlitba není
předepsána, ale jistě plně postačuje pomodlit se Otčenáš a Věřím a modlit se
můžu i v duchu. (Za konkrétního zemřelého se nemusím modlit na tom
hřbitově, na kterém je pochovaný.)
5. Pomodlím se na úmysl svatého otce – úplně stačí Otčenáš a Zdrávas anebo
jakákoliv jiná modlitba.
6. Jdu ke svatému přijímání.
(samozřejmě na pořadí bodů 4, 5 a 6 nezáleží).
Může se stát, že se sice budu horlivě modlit za zemřelé na hřbitově, ale na modlitbu
na úmysl svatého otce zapomenu, nebo v ten den nebudu mít čas jít na mši svatou a
ke svatému přijímání, nebo ani žádná mše svatá v blízkém kostele nebude. To nevadí,
pomodlit se na úmysl svatého otce a jít k svatému přijímání můžu i v jiný den, než ve
kterém jsem se byl modlit na hřbitově, je to podobné jako se zpovědí, může to být
řadu dní před i řadu dní po dni, v němž vykonám odpustkový úkon. Pokud svaté
přijímání nebo modlitba na úmysl svatého otce předchází vykonání odpustkového
úkonu, pak je na místě, že ke svatému přijímání jdu nebo se modlitbu na úmysl
svatého otce modlím s úmyslem vykonat odpustkový úkon. Podobě je třeba mít
úmysl, i když tyto úkony konám po vykonání odpustkového úkonu.
A také se jistě může stát, že něco z požadovaného prostě nedokážu splnit,
nebo na něco zapomenu, i v tom případě má velkou cenu se o to snažit, protože
získám milost pro zemřelého, která se jmenuje odpustek částečný. A stejné je to
pokaždé když se modlíme za zemřelé na hřbitově mimo dobu dušičkovou, také
můžeme získat svou modlitbou za zemřelé částečné odpustky pro zemřelé – ostatní
podmínky nejsou předepsané, ale jistě vítané. Částečných odpustků mohu získat
v jednom dni více.
01. 11. odpoledne a 02. 11. po celý den, lze místo návštěvy hřbitova
zbožně navštívit kostel nebo kapli, a tam se pomodlit Otčenáš a Věřím při
zachování všeho ostatního.
Může se se nám zdát, že k tomu, aby někdo získal plnomocný odpustek pro
zemřelého, toho zase není až tolik potřeba, že to není nijak náročné nebo nesplnitelné.
Ovšem zdání klame, my vykonáme jenom nepatrný zlomek, který je ale nezbytný
k tomu, aby očišťovaná duše došla k dokonalosti. Tím že obdrží to, co jí schází,
z takzvaného pokladu církve, z duchovního pokladu zásluh Ježíše a svatých. Je to jako
kdyby za nás zaplatil někdo náš dluh, který je tak velký, že bychom ho my sami těžko
kdy uhradili, a je za nás uhrazený proto, že se za nás někdo přimluví, aby byl uhrazený.
My jsme při modlitbě za zemřelé ti, kdo se přimlouvají, aby bylo našim zemřelým
dáno to, co mi jim sami dát nemůžeme. Je to velká příležitost.
Podle Enchiridionu indulgentiarum P. Aleš Vrzala
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SLAVNOST VŠECH
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ZEMŘELÉ
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sv. Cyrila a Metoděje
9:00
31. NEDĚLE
sv. Petra a Pavla
9:00
Ne
V MEZIDOBÍ
3.11.
Povýšení sv. Kříže
10:30
sv. Josefa, Krasice
18:00
sv. Petra a Pavla
18:30
(do uzávěrky nebyly bohoslužby ve farnosti PaP potvrzeny, je uveden obvyklý pořad)
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