Nedělník pro 33. neděli v mezidobí 17. 11. 2019

1. ČTENÍ Mal 3,19-20a
Malachiášovo proroctví zaznívá po návratu z Babylonského zajetí (po 539 př. Kr.). Kritizuje
především ne-kvalitní vedení obětních bohoslužeb odrážející skleslost, rezignaci a zklamání.
Vrcholem proroctví je závěrečné zaslíbení dne Hospodinova, který docení jednání spravedlivých.
Hle, přijde den, který plane jako pec, slámou se stanou všichni zpupní, všichni, kdo
se dopouštějí bezbožnosti! Den, který přijde, je spálí – praví Hospodin zástupů – že
po nich nezůstane kořen ani větev! Vám, kdo ctíte mé jméno, vzejde slunce
spravedlnosti, které má na svých křídlech uzdravení.
ŽALM 98
„Hospodin spravuje zemi ve spravedlnosti.“ Chvála je zpěvem těch, kteří poznali, že Bůh je dobrý.
I dnes se máme připojit k této radosti.

Hrejte Hospodinu na citeru, – na citeru a s doprovodem zpěvu, – za hlaholu trub a
rohů, – jásejte před králem Hospodinem!
Zahuč, moře, a vše, co je naplňuje, – svět i všichni, kdo jej obývají. – Řeky, tleskejte
rukama, – hory, spolu zajásejte!
Před Hospodinem, že přišel, – že přišel, aby spravoval zemi, – aby spravoval svět ve
spravedlnosti – a národy podle práva.
2. ČTENÍ 2 Sol 3,7-12
Tento list vznikl jako oprava apokalyptických očekávání, která si nesla místní komunita
křesťanů. Bylo třeba precizovat nejen teologii, ale také praktická jednání. Mnozí totiž přestali v
očekávání konce světa pracovat anebo propadli strachu…
Bratři! Víte sami, jak nás máte napodobovat. Když jsme byli u vás, nezaháleli jsme
ani jsme chleba nejedli od nikoho zadarmo. Naopak: ve dne v noci jsme se lopotili,
abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne že bychom na to neměli právo, ale
dáváme vám sami sebe za vzor, který byste mohli napodobovat.
Ano, už tehdy, když jsme byli u vás, přikazovali jsme vám: „Kdo nechce pracovat,
ať nejí.“ A teď slyšíme, že někteří z vás žijí zahálčivě a vůbec nepracují, ale jsou
velmi zaměstnáni věcmi, do kterých jim nic není.
Takovým lidem důrazně přikazujeme mocí, kterou máme od Pána Ježíše Krista, aby
v klidu pracovali a jedli chléb, na který si sami vydělají.
EVANGELIUM Lk 21,5-19
Lukášovo evangelium je koncipováno tak, že po Ježíšově vstupu do Jeruzaléma a kontroverzi s
farizeji přichází vrcholná scéna – dar vdovy dávající v chrámové pokladně Bohu vše, co má. Na to
naváže náš text a rozvine se do eschatologické řeči. Po ní již nastupuje pašijový příběh.
Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pamětními dary je
ozdoben, řekl Ježíš: „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na
1

kameni, všechno bude rozbořeno.“
Zeptali se ho: „Mistře, kdypak se to stane? A jaké bude znamení, že to už nastává?“
Odpověděl: „Dejte si pozor, abyste se nenechali svést! Mnozí lidé totiž přijdou pod
mým jménem a budou říkat: ‘Já jsem to!’ a ‘Ten čas je tady!’ Nechoďte za nimi! Až
pak uslyšíte o válkách a vzpourách, neděste se, neboť to se musí stát napřed, ale
nebude hned konec.“
Potom jim řekl: „Povstane národ proti národu a království proti království, budou
velká zemětřesení, na různých místech hlad a mor, hrozné úkazy a velká znamení na
nebi.
Ale před tím vším vztáhnou na vás ruce, budou vás pronásledovat, vydávat
synagogám na soud a do vězení, budou vás předvádět před krále a vladaře pro mé
jméno. To vám dá příležitost k svědectví.
Vezměte si tedy k srdci toto: Nepřipravujte se předem, jak se hájit. Vždyť já vám
dám výmluvnost i moudrost, které nedovedou odolat ani odporovat žádní vaši
protivníci.
Budete zrazováni i od vlastních rodičů a sourozenců, příbuzných a přátel, a některé
z vás usmrtí. Budete pro jméno mé ode všech nenáviděni. Ale ani vlas z hlavy se
vám neztratí. Trpělivostí zachráníte svou duši.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• V uplynulém týdnu farnost u příležitosti udělování svátostí a svátostin obdržela
dar ve výši 1500,- a 500,- Kč a na kostel dar ve výši 2250,-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…..).
• Mandát pastorační rady naší farnosti skončil, proto je třeba ustanovit novou
pastorační radu, tu tvoří farář a ostatní duchovní; delegáti církevních
sdružení, hnutí, škol, atd…; volení členové; a členové jmenovaní farářem.
Proto si Vás dovoluji požádat, abyste podali návrhy, z nichž se, po
vysloveném souhlasu navržených, vytvoří kandidátní listina pro volby do
pastorační rady. Každý člen farnosti (pravidelný účastník nedělních
bohoslužeb) starší patnácti let může navrhnout až šest členů farnosti
(pravidelných účastníků nedělních bohoslužeb) starších osmnácti let.
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Návrhy napište na připravený lístek a vhoďte do 24. 11 včetně do připravené
krabice v kostele nebo do schránky v předsíni fary.
V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
Do neděle 24. 11 včetně je možné si po bohoslužbách u PsK zakoupit kalendáře,
jsou připraveny pro ty, kdo projevili zájem čárkou u příslušného kalendáře.
Dnes v neděli 17. 11 se koná sbírka na Charitu.
V úterý 19. 11 v 18:00 bude mše svatá slavena v kapli Nejsvětější Trojice.
Ve středu 20. 11 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní
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.
Zkouška sboru při našem kostele se uskuteční tradičně ve čtvrtek 21. 11 v 18:45
(po večerní mši svaté). Každý, kdo rád zpívá a rád by zpěvem slavil Boha, je
srdečně zván.
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 pátek 22. listopadu po večerní mši sv. (cca 18:45) na faře u Povýšení
sv. Kříže v „rybárně“.
Za společenství zve Jiří Frýbort
Byla zahájena příprava na křest dospělých s novými katechumeny. Předběžně se
počítá s tím, že by křest byl udělen o Velikonocích roku 2021. Ještě je možné se
připojit. Tato příprava ke křtu dospělých by mohla dobře posloužit i tomu, kdo
sice byl v dětství pokřtěn, ale nebyl ve víře vychován a nepřijal ani eucharistii ani
biřmování, jako příprava k prvnímu svatému přijímání a biřmování zároveň.
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.

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 17.11 se koná sbírka na Charitu.
• V pondělí 18. 11 se v 17:00 na faře u PaP koná setkání spol. Modlitby matek.
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• Chrámový sbor v kostele sv. Petra a Pavla zkouší ve středu po večerní mši
sv. Sejdeme se jako obvykle na kůru.
• V pátek 22. 11 bude ministrantská schůzka.
• Zveme všechny přátele duchovní hudby na koncert Varhanního festivalu Karla
Hejduška. Koncert se koná v neděli 24. listopadu v kostele sv. Petra a Pavla v
15.00 hodin. Vystupovat bude brněnská varhanice Dr. Věra Heřmanová
• 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

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY NA SLAVNOST KRISTA KRÁLE

Srdečně Vás zveme na koncert duchovní hudby z období baroka do kostela
Povýšení svatého Kříže v neděli 24. 11 v 16:00.
Znít budou varhany, housle, sólový i sborový zpěv; účinkuje deset hudebníků a
zpěváků, z nichž mnozí se hudbě věnují profesionálně.
Vstupné je dobrovolné a výtěžek koncertu bude věnován na opravu mobiliáře
kostela Povýšení svatého Kříže.

HODINA PRO HOSPODINA

Dne 1. prosince v 17:00 všechny zveme do kostela sv. Petra a Pavla ke ztišení a
společné modlitbě během adorace na začátku adventní doby a církevního roku.
Pokusme se najít si hodinu během našich rušných dní, v níž se společně obrátíme k
nebi, na chvíli se zastavíme a zaměříme se na toho, kdo je opravdovým Smyslem
života. Doprovází schola Dejme toMu.

MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV

• 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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• CROSSNA – spolčo pro mládež z našeho prostějovského děkanátu. V pátek
6. 12. 2019 v Prostějově u PaP, začátek v 18:30 mší svatou v kostele svatých Petra
a Pavla, konec ve 22:30. Vezměte s sebou prosím i něco dobrého na zub!
www.mladezprostejov.cz.

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.

MSKA RP PROSTĚJOV

Vás všechny srdečně zve na přednášku doc. Petra Chalupy, Th.D.
„NENÍ BIBLE JAKO BIBLE“ o nejnovějších překladech Bible do češtiny.
Přednáška proběhne v budově CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově, Komenského 17 ve
středu 20.listopadu od 17.30 hodin.
Se všemi příznivci naší akademie se na Vaši návštěvu těší Daniela Tobolová,
předsedkyně Regionální pobočky Moravskoslezské křesťanské akademie.
CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z. s.

Nám. J. V. Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice,
http://prostejov.dcpr.cz/, cprprostejov@ado.cz, tel.731 626 126

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MAMINKY
Pondělí 2.12. 2019, 9–12 hodin, nám. J.V. Sládka 2, Prostějov – Krasice
P. Emil Matušů SDB Mateřství – duchovní cesta ženy
Svátost smíření, mše svatá
Na akci je nutné přihlásit na: 1url.cz/tMQj0
Součástí programu je hlídaní dětí
kontakt: cprprostejov@ado.cz
Zveme všechny zájemce na PLETENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
V PÁTEK 29.11. 2019 v 9–12 a v 15 – 19 hodin
Centrum pro rodinu Prostějov, mám. J.V. Sládka 2, Prostějov – Krasice
Sebou: korpus, ozdoby, držáky na svíčky, svíčky…
informace na: cprprostejov@ado.cz nebo 608 226 464
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
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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
Cílem přípravy je ukázat na hodnotu manželství a jeho význam a dát snoubencům
příležitost k intenzivnímu 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.

JINÉ

Centrum pro kulturu zve na setkání s emeritním biskupem Mons. Františkem
Radkovským, který bude přednášet na téma: Turínské plátno. Poté bude
následovat autogramiáda knihy rozhovorů v Boží režii. Setkání proběhne v
Olomouci v Arcibiskupském paláci 26. 11. od 17 hodin.
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den
Ne
17.11.

liturgická oslava
33. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Po
18.11.

Pondělí 33. týdne
v mezidobí

Út
19.11.

Úterý 33. týdne
v mezidobí

St
20.11.

Středa 33. týdne
v mezidobí

Čt
21.11.

Památka Zasvěcení
Panny Marie v
Jeruzalémě

Pá
22.11.

Památka sv. Cecílie ♫♫,
panny a mučednice

So
23.11.

Sobota 33. týdne
v mezidobí

Ne
24.11.

SLAVNOST JEŽÍŠE
KRISTA KRÁLE

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 – CČSH nebo ČCE
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
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
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