Nedělník pro 7. neděli v mezidobí 23. 2. 2020

1. ČTENÍ Lv 19,1-2.17-18
Třetí kniha Mojžíšova (Leviticus) patří do Tóry, tedy Zákona. Je tvořena především předpisy,
často dobově podmíněnými. Ale i zde nalézáme teologii a výpovědi o Bohu. Devatenáctá kapitola
představuje část zákonů upravujících sociální poměry mezi Izraelity. Mnohé jsou co do ideálů
pokrokovější, než máme dnes my.
Hospodin řekl Mojžíšovi: „Mluv k celému společenství izraelských synů a řekni jim:
Buďte svatí, poněvadž já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý!
K svému bratru neměj nenávist v srdci, ale otevřeně ho napomeň, aby ses kvůli
němu neobtížil hříchem. Nemsti se, nechovej proti svým krajanům zášť, ale miluj
svého bližního jako sebe. Já jsem Hospodin!“
ŽALM 103
Správná představa o Bohu utváří jednání lidí. A neplatí to jen o lidech okolo nás. Můžeme se
připojit k tomuto zpěvu o úžasném Bohu?

Veleb, duše má, Hospodina, – vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno! – Veleb,
duše má, Hospodina – a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!
On odpouští všechny tvé viny, – on léčí všechny tvé neduhy. – On vykupuje tvůj
život ze záhuby, – on tě věnčí láskou a slitováním.
Hospodin je milosrdný a milostivý, – shovívavý a nadmíru dobrotivý. – Nejedná s
námi podle našich hříchů – ani podle našich vin nám neodplácí.
Jak vzdálen je východ od západu, – tak vzdaluje od nás naše nepravosti. – Jako se
smilovává otec nad syny, – tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.
2. ČTENÍ 1 Kor 3,16-23
Pokračujeme ve čtení listu Korintským. V komunitě Korintských panuje napětí a rozdělení.
Někteří se přiklonili k učení svatého Pavla, ale jiní dávají přednost jiným učitelům. Pavel je kárá
a argumentuje…
Bratři! Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch? Kdo by ničil
Boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy!
Ať se nikdo neklame! Domnívá-li se někdo z vás, že je moudrý, jak to chce tento
svět, musí se napřed stát „pošetilým“. Jenom tak se stane moudrým. Moudrost totiž,
jak ji chce tento svět, je v očích Božích pošetilost. Stojí přece v Písmu: ‘Bůh chytá
moudré v jejich chytráctví,’ a dále: ‘Pán zná plány moudrých: nejsou k ničemu.’
Proto ať se nikdo nechlubí lidmi. Všecko je přece vaše: Pavel, Apollos i Petr, svět,
život i smrt, to, co už tady je, i to, co teprve přijde, všecko je vaše. Vy však patříte
Kristu a Kristus Bohu.
EVANGELIUM Mt 5,38-48
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Pokračujeme ve čtení Horského kázání. Ježíš komentoval některá přikázání Desatera a navazuje
komentářem dalších částí Tóry. V posledním verši předkládá klíč. Slovo „dokonalý“ je v řečtině
odvozeno od slova „cíl“.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‘Oko za oko a zub za zub.’
Ale já vám říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří na pravou
tvář, nastav mu i druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, tomu
nech i plášť; a když tě někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě.
Tomu, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se neodvracej.
Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‘Miluj svého bližního’ a měj v nenávisti svého nepřítele.
Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak
budete syny svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i
pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým.
Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Copak to nedělají
i celníci? A jestliže pozdravujete své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to
nedělají i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby a dary pro
farnost.
• Pán Bůh zaplať za dar ve výši 1000,- Kč na činnost farnosti.
• V neděli 16. 2 se konala pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu, vybralo se:
25283,- Kč. Pán Bůh zaplať!
• V neděli 16. 2 proběhly volby do pastorační rady. Zvoleni byli (podle
abecedy): Bartošová Zuzana, Hlaváček Josef, Indra David, Pokorníková Jana,
Růžička Michal, Tobolová Jana. Všem gratuluji a těším se na spolupráci.
• Děkujeme všem, kteří se podíleli na letošním 5. farním plese, lidem, kteří
pomáhali s chystáním a úklidem sálu, manželům Laurenčíkovým a ženám, které
pomáhaly na baru, ostatním členům farní kapely a také všem, kteří se podíleli na
farních představeních a scénkách. Také děkujeme paní senátorce MUDr. Jitce
Chalánkové, paní zastupitelce města Prostějova za KDU-ČSL MVDr. Zuzce
Bartošové a všem vám, kteří jsme se finančně podíleli na konání plesu. Konečný
předběžný výtěžek plesu bude zveřejněn v INRI. Kdo byste měli zájem o
zakoupení potravin, které zůstaly (víno, arašídy, Kofola, tonik, pomerančový
juice, Birell), za nákupní cenu, kontaktujte nás.
manželé Černí
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK. Hlídat kostel
je super, člověk má konečně čas na modlitbu!
• Dnes v neděli 23. 2 se koná sbírka Haléř svatého Petra.
• Středa 26. 2 je popeleční – je to den přísného postu, začíná doba postní.
• Ve středu 26. 2 nebude mše svatá v kapli svaté Anny.
2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ve středu 26. 2 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
Ve středu 26. 2 bude navíc mše svatá v 18:00 ve farním kostele PsK.
Ve čtvrtek 27. 2 se po ranní mši svaté koná adorace za povolání.
Ve čtvrtek 27. 2 bude v 10:30 mše svatá v kapli svatých 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
Zkouška sboru při našem farním kostele se uskuteční tradičně ve čtvrtek 27. 2
v 18:45 (po večerní mši svaté). Každý, kdo rád zpívá a rád by zpěvem slavil Boha,
je srdečně zván.
V pátek 28. 2 bude v 17:30 v kostele PsK křížová cesta.
V neděli 1. 3 se bude na začátku všech mší svatých udělovat popelec.
V neděli 1. 3 bude v 15:00 u PsK křížová cesta.
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
• V neděli 16. 2 se konala pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu, vybralo se:
15602,- Kč. Pán Bůh zaplať!
• Dnes v neděli 23. 2 se koná sbírka Haléř svatého Petra.
• V pondělí 24. 2 v 17:00 se na faře u PaP konají MM.
• V neděli 1. 3 bude ranní mši sv. s kázáním pro děti doprovázet scholička se
scholou Dejme toMu.
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
• 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.
• CROSSNA – spolčo pro mládež z našeho prostějovského děkanátu. V pátek
6. 3. 2020 v Němčicích nad Hanou, začátek v 19:00 mší svatou v kostele svaté
Máří Magdalény, konec ve 22:30. Drobné občerstvení na společný stůl přijmeme
s radostí! www.mladezprostejov.cz.
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• Spolčo VIP – věřící i v pátek. V pátek 20.3. 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
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
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.
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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.
POSTNÍ ALMUŽNA

• Bratři a sestry,
letos Vám chci nabídnout úvahu o postu z knížky Ve víru víry nazvanou
„Pochmurný čas“:
Moje vzpomínky z dětství na postní dobu jsou pochmurné. Nechápal jsem, proč
je mně (a koneckonců všem, co chodí do kostela) najednou určováno, že se
nemáme příliš dívat na televizi, chodit do kina, příliš dobře jíst, že se máme
vyvarovat všeho, co jeví jen známku příjemnosti. Z některých kazatelen (v
kostelech bez květin a se zahalenými obrazy) jsem slyšel, co všechno nesmíme
dělat a jak se máme co nevíce zapírat. Bůh se mi tak do podvědomí dostával jako
ten, který nám chce co nejvíce zkomplikovat život. A čím nám bude hůře, tím
lépe…
V postní době nejde jen o půst
Když jsem se pak v dospívání osamostatnil ve víře, byla jedna z prvních věcí,
kterou jsem zkoumal, právě postní doba a půst. (A zkoumám dodneška…) Z
mého zkoumání nyní vím, že v „postní době“ nejde v první řadě o půst. Půst je
jen jedním z prostředků k něčemu důležitějšímu: totiž k obrácení. Ano, hlavní
náplní postní doby není bezduchý půst a odříkání! Ale obrácení se k Někomu,
kdo mi chce nabídnout více než to, čím právě žiji.
Obrátit se ale k Tomu, kdo mi nabízí něco většího, předpokládá, že je třeba se od
něčeho jiného odvrátit. Abych mohl do svých dlaní přijmout něco většího, musím
odložit to, co v nich může překážet. V tom je podstata neustálého rozlišování
kudy nás Bůh vede, co nám nabízí a co je pro nás dobré.
Moudrost církve předávaná po staletí doporučuje tři, resp. čtyři kroky na cestě
obrácení: „půst“, „modlitbu“, „almužnu“ a „smíření“. Modlitbou se člověk
spojuje s Bohem, naslouchá mu, rozlišuje, jak a kudy se má ubírat jeho život.
Postem se člověk něčeho dobrovolně zříká (peněz, času, aktivit…) a to, čeho se
zřekl, poskytuje potřebným – což je podstatou „almužny“. Smíření pak člověka
naplňuje pokojem ve vztahu k Bohu, k druhým i k sobě.
Takže neváhejme a užijme pomůcku zvanou „postní almužna“ ke svému obracení
se k Bohu.
Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO
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OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI
Malé připomenutí kající a postní praxe:
Kající skutky jsou:
– sebezápor – např. odříct si z jídla a pití (maso, sladkosti, káva, alkohol,
cigarety), zábavu (televize, tanec), vyřídit nepříjemné záležitosti
– skutky zbožnosti – např. slavení bohoslužby, modlitba, duchovní četba,
křesťanské nauky
– skutky lásky – např. služba bližním, občanskému i církevnímu společenství.
· Vlastním údobím pokání je doba postní, kdy křesťan mj. pomocí vnitřního
sebrání a kajících skutků usiluje o hlubší sepětí s Ježíšem Kristem. Toto pokání
vrcholí obnovou křestního vyznání při slavnosti Vzkříšení.
· Vlastním dnem pokání a kajících skutků je pátek, pokud není slavnost.
· Na Popeleční středu a Velký pátek je přísný půst: nejíst maso (závazné od 14
let) a nejíst dosyta (závazné od 18 do 60 let).
· Před přijímáním Těla Kristova je eucharistický půst: jednu hodinu nic nejíst
a nepít. Voda a nezbytné léky tento půst neporušují. Pro zvláštní okolnosti jsou
výjimky.
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7. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

pondělí
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1. NEDĚLE
POSTNÍ
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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
Charita Polišenského
sv. Cyrila a Metoděje
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Andělů Strážných
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
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
18:00
18:30
6:30
8:00
10:30
17:30
8:00
18:00
18:30
6:30
8:00
15:00
17:00
7:30
9:00
9:00
10:30
18:00
18:30

