Nedělník pro 11 neděli v mezidobí 14. 6. 2020

1. ČTENÍ Ex 19,2-6a
Izraelité vyšli z egyptského otroctví (asi 13. stol. př. Kr.) a třetího dne se ocitli pod horou, kde se
Mojžíš setkal s Bohem v hořícím keři. Zde Bůh uzavírá s Izraelem smlouvu, základní prvek
vztahu mezi Bohem a Izraelem. Bůh nejprve připomene lidu, co pro ně učinil (náš text). Pak bude
následovat smlouva – Desatero (Ex 20). Text čteme pro zmínku o „království kněží“, na kterou
naváže evangelium.
Když přišli synové Izraele na sinajskou poušť, utábořili se na poušti. Izrael se tam
utábořil před horou.
Mojžíš vystoupil k Bohu a Hospodin na něj zavolal z hory: „Tak řekneš Jakubovu
domu a oznámíš synům Izraele: Sami jste viděli, co jsem udělal Egypťanům, jak
jsem vás nesl na orlích křídlech a dovedl vás k sobě.
Nuže, budete-li mě skutečně poslouchat a mou smlouvu zachovávat, budete mým
vlastnictvím mezi všemi národy, neboť mně patří celá země. Budete mi královstvím
kněží a svatým lidem.“
ŽALM 100
Chvalozpěv vyzývá k předstoupení před Boha. Tato radostná výzva platí dnes nám,
pokud chceme být lidem patřícím Bohu.
Odpověď: Jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.
Plesejte Hospodinu, všechny země, – služte Hospodinu s radostí, – vstupte před
něho s jásotem!
Uznejte, že Hospodin je Bůh: – on nás učinil, a my mu náležíme, – jsme jeho lid a
stádce jeho pastvy.
Neboť Hospodin je dobrý, – jeho milosrdenství je věčné, – po všechna pokolení
trvá jeho věrnost.
2. ČTENÍ Řím 5,6-11
Vstupujeme do středu úvahy svatého Pavla, který obsáhle vysvětluje smysl a význam ospravedlnění
z víry v Krista. Ospravedlnění, tedy možnost být s Bohem, neplyne z našich skutků či ze splnění
nějakých norem. Jsme chybující hříšníci! Ale Bůh nás vysvobozuje činem Ježíše…
Bratři! Kristus v ten čas, když jsme ještě byli slabí, zemřel za bezbožníky. Vždyť
sotva kdo položí život za spravedlivého – možná, že se někdo umřít odhodlá za
toho, kdo je mu milý. Ale Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus umřel za
nás, když jsme byli ještě hříšníky. Tím spíše tedy budeme zachráněni skrze něho od
Božího hněvu teď, když jsme ospravedlněni jeho krví. Neboť jestliže jsme byli s
Bohem usmířeni smrtí jeho Syna v době, kdy jsme s ním byli ještě znepřáteleni, tím
spíše – po usmíření – budeme zachráněni jeho životem. Ba ještě více! Smíme se i
chlubit Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, protože skrze něho se nám nyní
dostalo usmíření.
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EVANGELIUM Mt 9,36 – 10,8
Matouš nejprve popsal začátek Ježíšova života a jeho první veřejné vystoupení. Obsáhle informoval
v Horském kázání o obsahu jeho zvěsti. Následně skupina lidí okolo Ježíše zažije první zázraky
a teprve po tom Ježíš vyvolí ze skupiny apoštoly, které poprvé posílá hlásat evangelium. Desátá
kapitola je celá věnována poslání apoštolů.
Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce
bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste
proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň!“
Potom si zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je
vyháněli a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu.
Jména těch dvanácti apoštolů jsou tato: první Šimon, zvaný Petr, a jeho bratr
Ondřej, Jakub, syn Zebedeův, a jeho bratr Jan, Filip a Bartoloměj, Tomáš a celník
Matouš, Jakub, syn Alfeův, a Tadeáš, Šimon Kananejský a Jidáš Iškariotský, který ho
pak zradil.
Těchto dvanáct Ježíš poslal a přikázal jim: „Mezi pohany nechoďte a do žádného
samařského města nevcházejte. Raději jděte k ztraceným ovcím z domu izraelského.
Jděte a hlásejte: ʻPřiblížilo se nebeské království.ʼ Uzdravujte nemocné, probouzejte
k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali,
zadarmo dávejte.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby a dary pro
farnost.
• Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu noci kostelů u PsK a CaM.
Velké díky patří všem, kdo uklidili věže obou kostelů.
• V neděli 7. 6. se při sbírce vybralo: 13236,- Kč +1250,- Kč na účet farnosti. Pán
Bůh zaplať! Farnost obdržela dary ve výši: 2000,- Kč 6000, Kč, 2x
1000,- Kč a 2200 Kč.
• Do nedělní sbírky 14. 6. můžete přispět v kostele, pomocí
platební brány na adrese: sbirka.prostejovfarnost.cz, nebo zasláním
na účet farnosti 1500345309/0800 – QR kód pro příspěvek ve výši 100,- Kč:
• V kostele je k dispozici přehled o hospodaření farnosti za rok 2019 – farnost
vede podvojné účetnictví, máme dvě činnosti hlavní a vedlejší a účtujeme do
fondů – vyúčtování je tedy potřeba vytvořit ručně do tabulky, z programu
jednoduše nevypadne ve srozumitelné podobě a je potřeba také různé položky
evidovat komplikovaněji, aby bylo možné získat tento přehled zohledňující
jednotlivé kostely. Příjmy za jednotlivé kostely nejsou v účetnictví
• OPAKUJI VÝZVU: pokud ještě doma máte pokladničky na postní
almužnu, tak je, prosím, přineste během týdne nebo příští neděli!
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• Až do prázdnin budou nedělní večerní mše svaté v 18:00 u Povýšení, a ne
v Krasicích.
• Večerní modlitba 14.6. ve 20:00.
• Přenášíme nedělní mši svatou v neděli v 10:30. Nedělní večerní modlitbu
budeme přenášet i nadále. Přenosy najdete na: youtube.com/prostejovfarnost.
• Zpovídání ve všední dny a v sobotu u PsK:
 ½ hodiny před každou mší svatou na rajské zahradě– vstup přes
kostel, nebo v případě nepříznivého počasí v kapli Nejsvětější Trojice –
vstup přes kostel a rajskou zahradu
 středa 9–10 – místo stejné
• Zpovídání v neděli u PsK
 Před ranní mší svatou a odpoledne od 16:00 do 17:30 na rajské
zahradě– vstup přes kostel, nebo v případě nepříznivého počasí v kapli
Nejsvětější Trojice – vstup přes kostel a rajskou zahradu
• Zpovídání u CaM – ve všední den ½ hodiny před mší svatou v Paxu v neděli se
vhodné místo bude hledat.
• Úřední hodiny budou na faře: středa a pátek 10:00 až 11:00 a čtvrtek 15:00 až
16:00. Po každé ranní mši svaté je možné zapisování úmyslů mší svatých –
oslovte faráře.
• Je možné se zapsat na hlídání kostela PsK.
• Ve středu 17. 6. v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní
povolání.
• Ve čtvrtek 18. 6. se po ranní mši svaté koná adorace za povolání.
• V pátek 19. 6. bude večerní mše svatá v 17:00, sloužit ji bude otec arcibiskup
Mons. Jan Graubner a budou se při ní předávat maturitní vysvědčení a ocenění
studentům CMG.
• První svaté přijímání – další schůzka se bude konat v pátek 26. 6. od 17:00
v katechetickém sále, bude určena pro ty děti, které půjdou k prvnímu svatému
přijímání 28.6., děti půjdou k první svaté zpovědi a bude nácvik na neděli.
• Prosím o modlitbu za kněze a jáhny v našich farnostech.
• V sakristii u PsK je možné přispět na dar pro jáhna Josefa, který bude vysvěcen
na kněze.
• Milí ministranti,
v sobotu 27.6. přijme v katedrále v Olomouci jáhen Josef kněžské svěcení.
Napište mi prosím na e-mail cemr@email.cz nebo na tel. 777078928, kdo by chtěl
jet vlakem a kdo pojede s rodiči. Ministrantské oblečení s sebou. Setkali bychom
se všichni před katedrálou v 9.00 hodin. Po svěcení bychom se společně šli
podívat na místa v Olomouci spojená se svatým Janem Sarkandrem, když nám
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Covid-19 překazil ministrantské putování. Z Olomouce bychom se vrátili
společně vlakem v odpoledních hodinách. jáhen Jan
• Milí farníci,
náš milý Josef Hovád, již jako novokněz, bude mít v našem farním kostele svoji
první mši svatou 10.7.2020 v 17.00 hodin. Kdo byste mohli přispět na společný
stůl po této slavnosti (slaným, sladkým či kyselým), kontaktujte mne prosím na email cemr@email.cz nebo na tel. 777078928. Děkuji. jáhen Jan Černý
Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov, Filipcovo nám, 20/4, Prostějov, 796
01,734684784, email: faprostejov-psk@ado.cz, www.prostejovfarnost.cz, farář a děkan P. Aleš
Vrzala

Farnost svatých Petra a Pavla Prostějov
• V pondělí 15. 6. v 17:00 v kapli sv. Lazara konají Modlitby matek.
• Setkání pastorační rady se bude konat ve čtvrtek 18.6. v 18.30 na Petrské faře.
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
MŠE SV. V NEMOCNICI A V CHARITĚ
• Mše svaté v nemocnici a charitě se až do odvolání nekonají.
PRO DĚTI A K VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ
• Videa k přípravě na první svaté přijímání na YouTube kanále Katecheti Olomouc
• Nedělní kázání pro děti najdete na YouTube kanále Vlčí doupě
YMCA SKAUT – letní tábor
• Zveme všechny děti ve věku 6–14 let na letní tábor konaný 19. – 27. 7. 2020 na
téma komiksového příběhu Strážci galaxie. Téma tábora děti zaujme, není jim
však zastíněno poslání skautingu – život v Bohu, přátelství, pomoci, pravdě, fairplay. Čeká nás spousta her a zábavy. Tábor budeme prožívat v údolí řeky Oslavy,
kde je úžasné koupání. Cena tábora je 2.100, -Kč.
Přihlašování a další informace u vedoucího oddílu Radima Nenála – tel.
733 109 555 a na webu www.ymcaprostejov.cz
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CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s.

Filipcovo nám. 20/4, 796 01 Prostějov,
http://prostejov.dcpr.cz/, cprprostejov@ado.cz, tel. 608 228 464
Zveme maminky a jejich dcery ve věku 8-13 let na víkendový pobyt
„MÁMA A JÁ“
Termín: 23-25.10. 2020
Místo pobytu: Annaberg u Bruntálu
cena za matku i dceru: 1600.Pro přihlášení vyplňte tento formulář: 1url.cz/TMl5a
kontakt: cprprostejov@ado.cz
Zveme otce a jejich syny ve věku 8-14 let na víkendový pobyt
„EMANUEL aneb VZÁCNÝ ČAS S OTCEM“
Termín: 9.-11.10. 2020
Místo pobytu: Annaberg u Bruntálu
cena za otce a syna: 1600.Pro přihlášení vyplňte tento formulář: https://1url.cz/4Ml52
kontakt: cprprostejov@ado.cz
Na víkendy je možné se hlásit. Pobyt zatím neplaťte. Platbu proveďte až po
potvrzení konání akce.
Zveme děti ve věku 6-11 let na LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Termín: 24.- 28.8. 2020
od 8:00 -16:00
Základna bude na faře u kostela Povýšení sv. Kříže.
cena: 1.300.Pro přihlášení vyplňte tento formulář: https://1url.cz/vzG69
kontakt: cprprostejov@ado.cz
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
MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV
• Grilovačka – 26. 6. 2020 v Němčicích nad Hanou Začátek mší svatou v kostele
sv. Máří Magdalény.
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MINISTRANTI V PROSTĚJOVĚ
Chtěli bychom pozvat všechny ministranty na ministrantské páteční schůzky.
Budou bývat od nového školního roku od měsíce října každý pátek v čase od
16.00 do 17.30 hodin v prostorách CMG (Cyrilometodějského gymnázia
v Prostějově).
Pravidelné schůzky budou zaměřeny na dvě věkové kategorie. Mladší ministranti (15 třída) a starší ministranti (6-9 třída). Obě skupinky budou probíhat ve stejném čase
se svými vedoucími.
První ministrantská schůzka bude v pátek 25. září 2020.
Zveme mezi nás všechny menší i větší ministranty, ale také všechny ty, kteří by
chtěli začít ministrovat, a kteří by chtěli najít novou partu kamarádů.
Ladislav Banďouch SDB
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Úmysly mší svatých ve farnosti Povýšení svatého Kříže Prostějov
od 14. 6. do 21. 6. 2020
den

neděle
14. 6.

liturgická oslava

11. neděle v mezidobí

kostel
nebo
kaple
PsK

čas

úmysl

7:30

Za farníky
Za + manžele Špičákovy a sestru
Annu s rodinou
Za + manžela Vladimíra, sestru
Jitku, bratra Milana, oboje rodiče,
sourozence, příbuzné a duše v
očistci

CaM

9:00

PsK

10:30

PsK

18:00

PsK

8:00

PsK

18:00

PsK

8:00

CaM

17:00

PsK

8:00

pondělí
15. 6.
úterý
16. 6.

Sv. Víta, mučedníka,
nezávazná památka
Úterý 11. týdne v
mezidobí, ferie

středa
17. 6.

Středa 11. týdne v
mezidobí, ferie

čtvrtek
18. 6.

Čtvrtek 11. týdne v
mezidobí, ferie

PsK

17:30

pátek
19. 6.
sobota
20. 6.

Nejsvětějšího Srdce P s K
Ježíšova, slavnost
PsK
Neposkvrněného Srdce
PsK
Panny Marie, památka
PsK
CaM

8:00
17:00

Z uzdravení snachy Jany s prosbou
o Boží pro celou rodinu
Za + syna a + manžela
Za manžele Olšanské, syna a celou
rodinu
Za + Zdeňka Prokopa a jeho rodinu
Na poděkování za uplynulý školní
rok
Za zesnulé prarodiče Klukovy
Za CMG

8:00

Za + kněze Krejzovy

7:30
9:00

Za + Aloise a Josefu Dostálkovy
Za farníky
Na poděkování za 1. rok jáhenské
služby s prosbou o Boží požehnání
a dary Ducha svatého

neděle
21. 6.

12. neděle v mezidobí

PsK

10:30

PsK

18:00
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Za + bratra a jeho rodinu

