Nedělník pro 2. neděli postní 8. 3. 2020

1. ČTENÍ Gn 12,1-4a
Prvních jedenáct kapitol knihy Genesis líčí svět v jeho zrodu: stvoření, hřích a jeho pronikání do
lidských vztahů vrcholí líčením stavby Babylonské věže. Až ve dvanácté kapitole (náš text) se
pohled soustředí na jednoho člověka. Jeho pozváním začíná Bůh rozvíjet plán záchrany.
Hospodin řekl Abrámovi: „Vyjdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého
otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Udělám z tebe veliký národ a
požehnám ti, oslavím tvé jméno a budeš pramenem požehnání. Požehnám těm, kdo
ti budou žehnat, a prokleji ty, kdo tě budou proklínat. V tobě budou požehnána
všechna pokolení země.“
Abrám se vydal na cestu, jak mu řekl Hospodin.
ŽALM 33
V Bohu je naše pomoc. Proměňme tento žalm ve svoji modlitbu.

Hospodinovo slovo je správné, – spolehlivé je celé jeho dílo. – Miluje spravedlnost a
právo, – země je plná Hospodinovy milosti.
Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, – nad těmi, kdo doufají v jeho
milost, – aby jejich duše vyrval ze smrti, – aby jim život zachoval za hladu.
Naše duše vyhlíží Hospodina, – on sám je naše pomoc a štít. – Ať spočine na nás,
Hospodine, tvé milosrdenství, – jak doufáme v tebe.
2. ČTENÍ 2 Tim 1,8b-10
Svatý Pavel píše již druhý list svému kolegovi v biskupské službě. Hned na začátku ho vyzývá k
oživení ducha, kterého dostal, a připomíná, co znamená evangelium. V tomto krátkém textu svatý
Pavel shrnul základní podstatu vyznání víry křesťanů!
Milovaný! Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže spojené s hlásáním evangelia. On
nás spasil a povolal svým svatým povoláním, a to ne pro naše skutky, ale z vlastního
rozhodnutí a pro milost, kterou nám dal v Kristu Ježíši před dávnými věky. Ale to se
projevilo teprve nyní, když přišel náš spasitel Kristus Ježíš. On zlomil moc smrti a
přinesl nám světlo nepomíjejícího života v evangeliu.
EVANGELIUM Mt 17,1-9
Synoptická evangelia mají typické části. Nejprve popsaly Ježíšovo narození, pak počátek činnosti,
zázraky a vyvolení učedníků… Klíčový přelom nastal, když Petr vyznal Ježíše jako Mesiáše.
Kristus reaguje slovem o své smrti a vzkříšení. Na to navazuje naše perikopa: Zahalí je oblak, což
je odkaz na starozákonní výjev Boha v oblaku. Ježíš se setkává s Mojžíšem, který přijal Tóru –
Zákon, a s Eliášem – největším z proroků. I ti se před Ježíšem sklánějí!
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby
byli sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv
zbělel jako světlo. A hle – ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají.
1

Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu
tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“
Když ještě mluvil, najednou je zastínil světlý oblak, a hle – z oblaku se ozval hlas:
„To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte!“ Jak to učedníci
uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli.
Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte, nebojte se!“ Pozdvihli oči a neviděli
nikoho, jen samotného Ježíše.
Když sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud
nebude Syn člověka vzkříšen z mrtvých.“
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 9000- Kč na činnost farnosti.
• 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 8. 3 bude po ranní a po hrubé mši sv. otevřená knihovna na faře.
• Dnes v neděli 8. 3 je v 15:00 u PsK křížová cesta.
• Srdečně zveme všechny na Večer chval, který se bude konat 8. 3. 2020 v kostele
PsK v 17hodin. Představí se nám schola z Olomouce – Hejčína. Přijďte strávit
podvečer ve společenství církve. Přijďte a otevřete svá srdce, nechte se naplnit
Boží láskou a pokojem. Přijďte a načerpejte sílu do dalších dnů.
• Ve středu 11. 3 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
• Ve čtvrtek 12. 3 se po ranní mši svaté koná adorace za 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 farním kostele se uskuteční tradičně ve čtvrtek 12. 3
v 18:45 (po večerní mši svaté). Nacvičujeme liturgickou hudbu na postní dobu a
Svatý týden. Každý, kdo rád zpívá a rád by zpěvem slavil Boha, je srdečně zván.
• V pátek 13. 3 bude v 17:30 v kostele PsK křížová cesta.
• V neděli 15. 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.
• Druhé ministrantské putování po stopách sv. Jana Sarkandra.
Kam? Do Holešova!
Proč? Kdo byl na schůzce ví, ostatní se dozví :-)
Kdy? 14.3.2020
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V kolik je sraz? v 7.15 hodin na Hlavním nádraží v Prostějově
Co s sebou? Pití, svačinu na celý den, případně peníze na "útratu"
Návrat?
V podvečerních hodinách
Prosíme o nahlášení účastníků do 11.3.2020 na tel:777078928 nebo na email: cemr@email.cz.
Na společné putování se těší jáhnové Jan a Josef
• Zveme všechny ministranty farnosti Povýšení svatého Kříže na
ministrantský den spojený s nácvikem liturgie velikonočního tridua. Sejdeme se
v sobotu před květnou nedělí tedy 4.4. všichni již na ranní mši svaté, abychom se i
takto všichni naučili odpovědnosti a i toho, že ministrování není jen o neděli :-).
Po snídani bychom se pustili do nácviku. Končit budeme nejpozději v 11.30 hod.
Díky, že si to vezmete opět zodpovědně k srdci a dojdete v určenou dobu, když je
to hlášeno již takto dopředu :-) (i když 3.4. bude schůzka spojená s putovním po
stopách sv. Jana :-) ) + a těší se jáhen Jan
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 pondělí 9. 3 v 17:00 se na faře u PaP konají MM.
• V postní době se v kostele PaP koná křížová cesta každý pátek v 17:45.
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
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POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA VE FARNOSTI PSK
V sobotu 21. března se uskuteční postní duchovní obnova naší farnosti. Začneme
mší svatou v 8:00 hod. a program pak bude pokračovat v prostorách katechetického
sálu. TÉMA OBNOVY JE ODPUŠTĚNÍ A SMÍŘENÍ. Obnovu povede P.
Emil Matušů SDB. Po skončení společné části bude zhruba od 13:30 hod. příležitost
ke svátosti smíření. K dispozici budou 2-3 zpovědníci po dobu, po kterou bude
zájem.
Zájemci o společný oběd, ať poznačí svou účast na připravený záznamový arch.
Rovněž prosíme o napečení moučníků. Káva a čaj budou k dispozici. Finanční
příspěvek na oběd a provozní náklady je dobrovolný.
ČTYŘI POSTNÍ ZASTAVENÍ
na téma
„Modlitba a utrpení u Joba“
Kdo: přednáší Václav ČÁP, laický misionář
Kde: kostel sv. Petra a Pavla a Petrská fara (Trefa)
Kdy: 4 pondělí za sebou: 16.3. 23.3. 30.3. 6.4. 2020 od 18.00 do 20.40
Program:
18.00 – Růženec v kostele sv. Petra a Pavla
18.30 – Mše svatá
19.10-20.00 – Zamyšlení nad tématem (Petrská fara)
20.00-20.30 – Tichá adorace
20.30-20.40 – Modlitba a požehnání Nejsv. Svátostí
N.B. Je možné přijít i jen na program na Petrské faře od 19.10
Všichni jsou srdečně zváni.
Za farnost: P. Pavel Čáp, SDB
MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV.
• 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
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MAMINKY
Úterý 31.3. 2020 8:30 - 12 hodin
nám. J. V. Sládka 2, Prostějov – Krasice
MUDr. Jitka Krausová
LÁSKA BEZ KŘÍŽE NEEXISTUJE – KŘÍŽ BEZ LÁSKY NEUNESEŠ
Svátost smíření, mše svatá
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Na akci je nutné přihlásit na: 1url.cz/tMQj0
Součástí programu je hlídaní dětí
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-ti 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.
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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den

liturgická oslava

neděle
8. 3.

2. neděle postní

pondělí
9. 3.

Pondělí po 2. neděli
postní

úterý
10. 3.

Úterý po 2. neděli postní

středa
11. 3.
čtvrtek
12. 3.
pátek
13. 3.
sobota
14. 3.

neděle
15. 3.

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
Středa po 2. neděli
postní
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Čtvrtek po 2. neděli
Povýšení sv. Kříže
postní
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Pátek po 2. neděli postní
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Sobota po 2. neděli
Povýšení sv. Kříže
postní
sv. Jana Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
3. neděle postní
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa, Krasice
sv. Petra a Pavla
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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

