Nedělník pro 6. neděli v mezidobí 16. 2. 2020

1. ČTENÍ Sir 15,16-21
Kniha Sirachovcova je napsaná jako poučení mladého muže vstupujícího do života. V krátkých
úvahách probírá různá témata. V našem textu upozorňuje na vážný omyl. Ve verších 11–12
autor píše: „Neříkej: ‘Hospodin zavinil, že jsem odpadl,’ on přece nedělá to, co sám nenávidí.“
Bůh člověku dává svobodu vybrat si mezi dobrem a zlem.
Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci zůstat věrným.
Bůh před tebe položil oheň i vodu, vztáhni ruku, po čem chceš.
Před každým je život a smrt, každému dá Bůh to, co kdo bude chtít.
Převelká je moudrost Páně, je všemohoucí a všechno vidí.
Jeho oči hledí na ty, kdo se ho bojí, on zná každý lidský skutek.
Nikomu neporučil, aby byl bezbožný, nikomu nedal dovolení, aby hřešil.
ŽALM 119
Ač se to v dnešní době nezdá, Bůh žehná těm, kdo konají spravedlnost a dobro. Prosme o toto
požehnání i my.

Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná, – kteří kráčejí v zákoně Hospodinově. – Blaze
těm, kdo dbají na jeho přikázání, – hledají ho celým srdcem.
Tys, Hospodine, dal svá nařízení, – aby se jich dbalo svědomitě. – Kéž jsou pevné
mé cesty, – abych zachovával tvé příkazy.
Prokaž dobro svému služebníku, abych byl živ – a zachovával tvé slovo. – Otevři
mé oči, – ať pozorují divy tvého zákona.
Ukaž mi, Hospodine, cestu svých příkazů, – a budu ji věrně zachovávat. – Pouč mě,
ať zachovám tvůj zákon – a chráním ho celým svým srdcem.
2. ČTENÍ 1 Kor 2,6-10
Pokračujeme ve čtení prvních kapitol citovaného listu. Komunita Korintských je ve velké rozepři
ohledně vedení a učení. Velkou roli v tom hraje gnóze, učení stavějící na tajném zasvěcení do
„pravdy“ určené jen některým. Ale pravé Kristovo tajemství spočívá v kříži! A není určeno pro
žádnou elitní skupinu. Přijmout ho mohou všichni.
Bratři! Učíme moudrosti, ale jen ty nejpokročilejší. To však není moudrost tohoto
světa ani moudrost těch, kdo tento svět ovládají. Jejich moc je už zlomena.
Moudrost, které učíme, je od Boha, plná tajemství a skrytá. Bůh ji už před lety pro
nás předurčil k naší slávě. Nikdo z těch, kdo vládnou tímto světem, neměl o ní
tušení. Protože kdyby o ní něco věděli, nikdy by Pána slávy neukřižovali. Ale – jak
stojí v Písmu – my zvěstujeme to, co ‘oko nevidělo, co ucho neslyšelo a nač člověk
nikdy ani nepomyslil, co všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují’.
Nám to Bůh zjevil skrze svého Ducha. Duch totiž zkoumá všecko, i hlubiny Boží.
1

EVANGELIUM Mt 5,17-37
Navazujeme na předchozí neděli a čteme ze shrnutí Ježíšova učení, tzv. Horského kázání. Po
blahoslavenstvích připojuje Kristus komentář k pátému, šestému a osmému přikázání Desatera,
základní smlouvě, na které stojí víra Izraelitů.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky.
Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a
země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko
nestane.
Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání – a třeba i to nejmenší – a tak učil
lidi, bude v nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit a jim učit,
bude v nebeském království veliký.
Říkám vám: Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost
učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete.
Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ‘Nezabiješ! Kdo by zabil, propadne soudu.’ Ale
já vám říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého
bratra tupí, propadne veleradě; a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni.
Přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti
tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve
potom přijď a obětuj svůj dar.
Dohodni se rychle se svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj
protivník neodevzdal soudci a soudce služebníkovi, a byl bys uvržen do žaláře.
Amen, pravím vám: Nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš do posledního halíře.
Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‘Nezcizoložíš!’ Ale já vám říkám: Každý, kdo se dívá na
ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil ve svém srdci.
Svádí-li tě pravé oko, vyloupni ho a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby
jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo bylo uvrženo do pekla. A
svádí-li tě tvoje pravá ruka, usekni ji a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby
jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo přišlo do pekla.
Také bylo řečeno: ‘Kdo by se rozváděl se svou ženou, ať jí dá rozlukový list.’ Ale já
vám říkám: Každý, kdo se rozvede se ženou – mimo případ smilstva – uvádí ji do
cizoložství, a kdo se ožení s rozvedenou, dopouští se cizoložství.
Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ‘Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Pánu svou
přísahu.’ Ale já vám říkám: Vůbec nepřísahejte: ani při nebi, protože je to Boží trůn,
ani při zemi, protože je to podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože je to
město velikého krále; ani při své hlavě nepřísahej, protože ani jediný vlas nemůžeš
udělat světlým nebo tmavým.
Ale vaše řeč ať je: ano, ano – ne, ne. Co je nad to, je ze Zlého.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby a dary pro
farnost.
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• Pán Bůh zaplať za dary ve výši 500,- 500,- a 1000,- Kč na činnost farnosti.
• Do neděle 23. 2 můžete přinést do kostela požehnané jívové ratolesti (kočičky)
z minulých let – poslouží pro přípravu popela k udělování popelce.
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK. Hlídat kostel
je super, člověk má konečně čas na modlitbu!
• Lístků na farní ples rychle ubývá, kdo chcete jít, a ještě lístky nemáte, neváhejte se
zakoupením.
• Budeme rádi za dary do tomboly na farní ples, dary můžete prosím nosit do bývalé
farní kanceláře do úterý 18. 2. Také prosíme o finanční přispění, které pokryje
vstupní náklady na pořádání farního plesu. Pán odplať vaše dary svým požehnáním.
• Dnes v neděli 16. 2 se koná pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu.
• Dnes v neděli 16. 2 se konají volby do pastorační rady farnosti. Nechť každý
pravidelný účastník nedělních bohoslužeb starší patnácti let zatrhne na volebním
lístku maximálně šest kandidátů.
• Ve středu 19. 2 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
• Ve čtvrtek 20. 2 nebude po ranní mši svaté adorace a nebudou dopoledne 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
• Zkouška sboru při našem farním kostele se uskuteční tradičně ve čtvrtek 20. 2
v 18:45 (po večerní mši svaté). Každý, kdo rád zpívá a rád by zpěvem slavil Boha,
je srdečně zván.
• V pátek 21. 2 v 16:30 se v kostele PsK bude konat ministrantská schůzka.
• V pátek 21. 2 v 17:00 se bude konat příprava na první svaté přijímání
v katechetickém sále.
• V neděli 23. 2 se koná sbírka Haléř svatého Petra.
• 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 svatých Petra a Pavla Prostějov
•
•
•
•

Dnes v neděli 16. 2 se koná pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu.
V pondělí 17. 2 v 17:00 se na faře u PaP konají MM.
V úterý 18. 2 bude v kapli na faře u PaP v 16:45 modlitba celého růžence.
Chrámový sbor u sv. Petra a Pavla se sejde ve středu 19. února v 19.00 hod
(po večerní mši sv.) na faře. Zkoušíme na Velikonoce a zveme všechny, kteří si
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rádi zazpívají. Není potřeba znát noty, stačí láska ke zpěvu a ochota chválit Boha
zpěvem.
• V neděli 23. 2 se koná sbírka Haléř svatého Petra.
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

5. PLES ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

21. února léta Páně 2020
ve 20:00 hodin Dům služeb, Olomoucká ulice
výtěžek plesu bude věnován na vytápění kostela Povýšení sv. Kříže
₰
zahájení prodeje vstupenek
od ledna 2020 ve farní kanceláři nebo na e-mailové adrese:
paty.farni.ples@seznam.cz
cena 150,- kč.
₰
k poslechu i tanci zahraje farní kapela srdečně zve a na vaši účast se těší
farář P. Aleš Vrzala a pořadatelé
MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV
• Spolčo VIP – věřící i v pátek. V pátek 21.2. 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
• Duchovní obnova na téma katolictví. V sobotu 29. 2 od 8:30 na CMG
v Prostějově. Vede P. Jiří Zámečník. V 15.00 mše svatá v kostele PsK.
CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV
MATEŘSKÉ CENTRUM – každé pondělí od 9–12 hod
Nám. J. V. Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice,
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 let.
PRVNÍ ŠKOLIČKA – každý čtvrtek od 8.30 do 11.30 hod
cena: 50 Kč/hod. – 150Kč/ kroužek
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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.
na kroužek je nutná přihlásit se předem na: 608 228 464 nebo na:
cprprostejov@ado.cz.
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.
STAŇTE SE DOBROVOLNÍKY V PASTORAČNÍ PÉČI O NEMOCNÉ
Jedním ze skutků tělesného milosrdenství je navštěvovat nemocné.
Dovolujeme si Vás proto oslovit k projevování lásky k bližnímu, a to konkrétně v
návštěvách
o pacientů v nemocnicích a léčebnách dlouhodobě nemocných,
o umírajících v hospici.
Prosíme vás o darování aspoň dvou hodinek volného času za měsíc těm, kteří tráví
delší dobu upoutaní na nemocničním lůžku.
K osvojení si znalostí a dovedností ke službě nemocným jsme pro vás připravili
formačně vzdělávací kurz v rozsahu 24 hod. přednášek a cvičení a 4 hod. praxe
v nemocnici. Uskuteční se v Olomouci na Arcibiskupství olomouckém (budova
kurie, Biskupské nám. 2) o sobotách v březnu a dubnu 2020 (termíny: 7. 3., 21. 3.,
4. 4.).
Naše společná setkání zahájíme duchovní obnovou od 9.00 hod. do 14.30 hod.
v sobotu 29. února 2020 v Olomouci na Arcibiskupství olomouckém
(Wurmova 9, Andělský sál, druhé patro).
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Úvodní promluvu pronese O. arcibiskup Jan Graubner. Další dvě promluvy a
mši sv. bude mít Mons. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci
nemocných.
Po společném obědě pak bude následovat přednáška ThLic. Michala Umlaufa:
Dobrovolnictví v pastorační péči ve zdravotnictví .
Prosíme o kurzovné v hotovosti ve výši 150,- Kč na úhradu provozních nákladů.
Pokud se rozhodnete stát se dobrovolníkem, přihlaste se do pátku 21. 2. 2020
u Mgr. Romana Nehery, pomocného koordinátora nemocničních kaplanů,
mobil: 604 472 307 nebo e-mail: nehera.roman@ado.cz.
Za vaši ochotu pomáhat děkují nemocniční kaplani Arcidiecéze olomoucké.
POSTNÍ KAPKY
• Postní doba se pomalu blíží. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační
aktivitu pro toto období přípravy na Velikonoce s názvem "Postní kapky".
Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu, SMS nebo webových stránek můžete
každý den dostat krátké inspirace. Více na www.postnikapky.cz nebo plakátku.
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7

den

neděle
16. 2.

pondělí
17. 2.
úterý
18. 2.
středa
19. 2.
čtvrtek
20. 2.
pátek
21. 2.
sobota
22. 2.

neděle
23. 2.

liturgická oslava

kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
6. neděle v mezidobí
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa, Krasice
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Nemocnice –
sv. Alexia a druhů, řeholníků,
bohoslužba CČSH
nezávazná památka
nebo ČCE
sv. Petra a Pavla
Úterý 6. týdne v mezidobí,
Nejsvětější Trojice
ferie
Povýšení sv. Kříže
Středa 6. týdne v mezidobí, Charita Daliborka
ferie
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Čtvrtek 6. týdne v mezidobí,
Povýšení sv. Kříže
ferie
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra Damianiho, biskupa Povýšení sv. Kříže
a učitele církve, nezávazná Povýšení sv. Kříže
památka
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Stolce svatého Petra,
Povýšení sv. Kříže
apoštola, svátek
sv. Jana
Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
7. neděle 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

