Nedělník pro 31. neděli v mezidobí 3. 11. 2019

1. ČTENÍ Mdr 11,22 – 12,2
Nejmladší kniha Starého zákona se snaží zabránit úpadku víry Židů žijících v řecké diaspoře. V
niterném vyznání víry v Hospodina, který miluje život, vyjadřuje Starý zákon svoji reflexi vztahu
Boha ke stvoření.
Pane, celý svět je před tebou jako prášek na vahách, jako kapka rosy, která zrána
padá na zem. Ty však máš slitování se vším, protože můžeš všechno, a jsi shovívavý
k hříchům lidí, aby dělali pokání. Vždyť ty miluješ všechno, co je, a nic si neošklivíš
z toho, cos udělal, neboť kdybys něco nenáviděl, nestvořil bys to.
Jak by něco mohlo trvat, kdybys to nechtěl, nebo se uchovat, kdybys to nepovolal k
bytí? Ale ty máš na všechno ohled, poněvadž je to tvé, vládce, milující život, neboť
tvůj nepomíjející duch je ve všem.
Proto zbloudilé trestáš ponenáhlu a napomínáš tím, že jim vyčítáš to, čím hřešili, aby
zbaveni své špatnosti věřili v tebe, Pane.
ŽALM 145
I my jsme dílo Boží, kterému on vdechl život. Připojme se k chvalozpěvu celého stvoření.

Budu tě oslavovat, můj Bože, králi, – budu velebit tvé jméno po všechny věky. –
Každý den tě budu velebit – a chválit tvé jméno po všechny věky.
Milosrdný a milostivý je Hospodin, – shovívavý a plný lásky. – Dobrotivý je
Hospodin ke všem – a soucit má se všemi svými tvory.
Ať tě chválí, Hospodine, všech-na tvá díla – a tvoji zbožní ať tě velebí! – Ať
vypravují o slávě tvého království, – ať mluví o tvé síle.
Věrný je Hospodin ve všech svých slibech – a svatý ve všech svých činech. –
Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, – a pozvedá všechny sklíčené.
2. ČTENÍ 2 Sol 1,11 – 2,2
Po tři týdny budeme číst z druhého listu Soluňanům (též Tesalonickým). Vznikl zřejmě v
pozdním období Nového zákona a důvodem k napsání byla řada nejasností kolem druhého
příchodu Pána. Křesťané očekávali Krista velmi záhy, což se ukázalo jako mylné.
Bratři! Bez přestání se za vás modlíme, aby vás učinil náš Bůh hodnými dober, ke
kterým vás povolal, a svou mocí zdokonalil, že budete mít vždycky zálibu v konání
dobra a vaše víra, aby se projevovala skutky. Pak bude jméno našeho Pána Ježíše
oslaveno skrze vás, a vy budete oslaveni skrze něho podle milosti našeho Boha a
Pána Ježíše Krista.
Pokud jde o dobu, kdy přijde náš Pán Ježíš Kristus a kdy se my u něho
shromáždíme, prosíme vás: nenechte si tak snadno poplést hlavu, či se dokonce
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polekat nějakým proroctvím nebo listem prý od nás poslaným, jako by ten den Páně
měl už nastat.
EVANGELIUM Lk 19,1-10
Lukášovo evangelium směřuje k závěru. Ježíš kráčí do Jeruzaléma podél Jordánu a pak z Jericha
již naposledy vystoupá ke Svatému městu. Dva burcující příklady – uzdravení slepého u Jericha a
Zacheus – mají symbolický význam. Řecké slovo „zéteo“ znamená „hledat, zkoumat, požadovat“
a spojuje Ježíše a Zachea v jejich jednání: Originál slovo užívá jak u Zachea, jenž „by rád uviděl“,
tak ve slovech o Synu člověka, který „přišel hledat, co zahynulo“.
Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk, jmenoval se Zacheus. Byl
to vrchní celník, velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše, jak vypadá, ale nemohl, protože
tam bylo plno lidí a on byl malé postavy. Běžel napřed a vylezl na fíkovník, aby ho
uviděl, protože tudy měl procházet. Když Ježíš přišel k tomu místu, podíval se
nahoru a řekl mu: „Zachee, pojď rychle dolů: dnes musím zůstat v tvém domě.“ On
rychle slezl dolů a s radostí ho přijal. Všichni, jakmile to uviděli, reptali a říkali:
„Vešel jako host k hříšníkovi!“ Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovici svého
majetku, Pane, dám chudým, a jestli jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to
čtyřnásobně!“ Ježíš mu řekl: „Dnes přišla do tohoto domu spása. Vždyť i on je
potomek Abrahámův. Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• V neděli 27. 10 se konala sbírka na opravy a údržbu, vybralo se 23231,-Kč.
Pán Bůh zaplať!
• V uplynulém týdnu farnost u příležitosti udělování svátostí a svátostin obdržela
dar ve výši 3000,- Kč a na kostel dar ve výši 2x2000,-Kč a 800,-Kč. Pán Bůh
zaplať!
• Rádi bychom vám připomněli možnost získání „daňové úlevy“ za vaše dary
věnované naší farnosti. Podle Zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu, § 15, si
můžete od základu daně, ze kterého se vypočítává daň 15%, odečíst výši daru/ů,
které jste v daném kalendářním roce věnovali. Jako podklad a přílohu k daňovému
přiznání (ročnímu zúčtování u zaměstnavatele) je potřeba doložit „Potvrzení o
daru“ či „Darovací smlouvu“, kterou vám rádi na požádání vystavíme. Darem se
rozumí částka/y, které byly předány knězi či zaslány na farní účet (nikoli nedělní
příspěvek do košíčku). Darovat můžete na konkrétní účel (pak se s částkou
v účetnictví takto i účtuje) nebo na hlavní činnost farnosti (pak je dar účtován na
pokrytí nákladů bohoslužebných, energií, údržby, oprav…..).
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
• Dnes v neděli 3. 11 je ve 14:30 dušičková pobožnost na hřbitově.
• V úterý 5. 11 v 18:00 bude mše svatá slavena v kapli Nejsvětější Trojice.
• Ve středu 6. 11 je po ranní mši svaté společenství seniorů v rybárně na faře.
• Ve středu 6. 11 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
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• Ve 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.
• Zkouška sboru při našem kostele se uskuteční tradičně ve čtvrtek 7. 11 v 18:45
(po večerní mši svaté). Každý, kdo rád zpívá a rád by zpěvem slavil Boha, je
srdečně zván.
• V pátek 8. 11 bude v 16:30 ministrantská schůzka pro ministranty od deseti let.
Sraz u kostela PsK.
• 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
•
•
•
•

Dnes v neděli 3. 11 je ve 14:30 dušičková pobožnost na hřbitově.
V pondělí 4. 11 se v 17:00 na faře u PaP koná setkání spol. Modlitby matek.
Ve středu 6. 11 bude v DD Lidická 86 ve 14:00 mše svatá.
Chrámový sbor v kostele sv. Petra a Pavla zkouší ve středu po večerní mši
sv. Sejdeme se jako obvykle na kůru.
• V pátek 8. 11 bude v 17:00 v kostele PaP ministrantská schůzka.
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• 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
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
• Spolčo VIP – věřící i v pátek. V pátek 15.11. V 18.00 v kostele PsK ekumenická
bohoslužba. 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.
CO DĚLAT S KARTIČKAMI PRO DĚTI?

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 TO 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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den
Ne
3.11.

liturgická oslava
31. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Po
4.11.

Památka sv. Karla
Boromejského, biskupa

Út
5.11.

Úterý 31. týdne
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

Nejsvětější Trojice

18:00

Povýšení sv. Kříže
8:00
Charita – Daliborka
10:00
St
Středa 31. týdne
DD Lidická 86
14:00
6.11.
v mezidobí
sv. Cyrila a Metoděje
17:00
sv. Petra a Pavla
18:30
sv. Petra a Pavla
6:30
Čt
Čtvrtek 31. týdne
Povýšení sv. Kříže
8:00
7.11.
v mezidobí
Povýšení sv. Kříže
17:30
Povýšení sv. Kříže
8:00
Pá
Pátek 31. týdne
Povýšení sv. Kříže
18:00
8.11.
v mezidobí
sv. Petra a Pavla
18:30
sv. Petra a Pavla
6:30
So
Svátek Posvěcení
Povýšení sv. Kříže
8:00
9.11.
lateránské baziliky
sv. Jana Nepomuckého
17:00
Povýšení sv. Kříže
7:30
sv. Cyrila a Metoděje
9:00
32. NEDĚLE
sv.
Petra
a
Pavla
9:00
Ne
V MEZIDOBÍ
10.11.
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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