Nedělník pro 17. neděli v mezidobí 26. 7. 2020

1. ČTENÍ 1 Král 3,5.7-12
Šalamounova vláda se datuje do 10. stol. př. Kr. Po smrti svého otce Davida vznikla v království
politická vzpoura. Šalamoun musí obhájit svůj nárok na trůn. Po těchto událostech k němu
promluví Hospodin.
Hospodin se zjevil Šalomounovi ve snu v noci. Bůh pravil: „Žádej si, co bych ti měl
dát.“
Šalomoun řekl: „Hospodine, můj Bože, tys učinil svého služebníka králem místo
Davida, mého otce. Ale já jsem mladíček a nevím si rady. Tvůj služebník je však
uprostřed tvého lidu, který sis vyvolil, lidu četného, který nelze pro množství ani
sečíst, ani odhadnout. Dej proto svému služebníku chápavé srdce, jak vládnout nad
tvým lidem a rozlišovat dobro a zlo, neboť kdo by jinak mohl vládnout nad tímto
tak početným lidem?“
Pánu se líbilo, že Šalomoun žádal právě toto, a proto mu řekl Bůh: „Poněvadž jsi
žádal právě toto a nežádal sis dlouhý věk ani bohatství ani život svých nepřátel, ale
přál sis chápat právo, hle – splním tvá slova. Dám ti moudré a prozíravé srdce, že
nebylo podobného před tebou, ani po tobě podobné nepovstane.“
ŽALM 119
Boží moudrost je větší než královská moc. Žalm 119 je modlitbou, ale i rozhodnutím pro
Hospodina.
Odpověď: Jak miluji tvůj zákon, Hospodine!
Prohlásil jsem za svůj úděl, Hospodine, – že budu střežit tvá slova. – Lepší je pro
mě zákon tvých úst – než tisíce ve zlatě a stříbře.
Ať je mi útěchou tvé milosrdenství, – jak jsi slíbil svému služebníku. – Ať se mi
dostane tvého slitování, abych byl živ, – neboť tvůj zákon je mé potěšení.
Proto miluji tvé předpisy – více než zlato, než ryzí zlato. – Proto jsem si vyvolil
všechna tvá nařízení, – nenávidím každou falešnou cestu.
Podivuhodná jsou tvá přikázání, – proto je zachovává má duše. – Výklad tvých slov
osvěcuje, – poučuje prosté lidi.
2. ČTENÍ Řím 8,28-30
Pokračujeme v četbě z osmé kapitoly Listu Římanům, kterou vrcholí Pavlova argumentace o
ospravedlnění z víry, a nikoli ze skutků Zákona (plnění předpisů). Dnešní tři verše ukazují vztah
mezi povoláním a ospravedlněním, kterým se zde rozumí nárok přistoupit k Bohu.
Bratři! Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému, těm, kdo jsou
z Boží vůle povoláni. Neboť ty, které si napřed vyhlédl, ty také předurčil, aby byli ve
shodě s obrazem jeho Syna, aby tak on byl první z mnoha bratří. A ty, které
předurčil, také povolal, a ty, které povolal, také ospravedlnil, a ty, které ospravedlnil,
také uvedl do slávy.
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EVANGELIUM Mt 13,44-52
Celá třináctá kapitola je věnována podobenstvím. Poslední část se soustředí na tajemství Božího
království. Důležitý je zejména konec této kapitoly, který je také závěrem dnešní perikopy.
Ježíš řekl zástupům: „Nebeské království je podobné pokladu ukrytému v poli. Když
ho člověk najde, zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to pole
koupí.
Nebeské království je také podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. A když
najde jednu drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji.
Dále je nebeské království podobné síti, která se spustí do moře a zahrne všechno
možné. Když je plná, rybáři ji vytáhnou na břeh, posadí se, co je dobré, vyberou do
nádob, co však za nic nestojí, vyhodí. Tak to bude při skonání věku: Vyjdou andělé,
oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění
zubů.
Rozuměli jste tomu všemu?“ Odpověděli: „Ano.“ A on jim řekl: „Proto každý učitel
Zákona, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který ze své
bohaté zásoby vynáší věci nové i staré.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby a dary pro
farnost.
• Při nedělní sbírce 19.7. se vybralo 19283,- Kč, dary v hotovosti 1000,- Kč, dary na
účet 9500,-Kč Pán Bůh zaplať.
• Do nedělní sbírky 26. 7. 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 neděli 26. 7. bude v 17:00 poutní mše sv. v kapli sv. Anny.
• Večerní modlitba bude 26.7. ve 20:00 v kostele Povýšení svatého
Kříže, všichni jste srdečně zváni.
• Přenosy jsou z technických důvodů přerušeny.
• 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
• Zpovídání v neděli u PsK
 Před ranní mší svatou a případně po hrubé mši svaté, ale to bude
vyžadovat velkou dávku trpělivosti, protože to určitě nepůjde
bezprostředně po mši svaté.
• Zpovídání u CaM – ve všední den ½ hodiny před mší svatou v Paxu v neděli je
velmi krátký čas mezi ranní mší u Povýšení a mší sv. v 9:00 u CaM, proto jde
vyzpovídat jenom dva nebo tři kajícníky – zpovídat se bude ve zpovědnici.
2

• Úřední hodiny budou na faře: středa a pátek 10:00 až 11:00 a čtvrtek 15:00 až
16:00.
• Zapisování úmyslů na mše svaté – po ranní mši svaté ve všední den a
v úřední hodiny. Zapisovaní je možné je po deváté v neděli u CaM.
V tomto týdnu je více volných úmyslů. Pondělí ráno, v úterý večer, ve středu
večer a čtvrtek, pátek a sobota ráno.
• Je možné se zapsat na hlídání kostela PsK. Zapojte se prosím do této služby!
• Ve středu 29. 7. v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
• Ve čtvrtek 30. 7. se po ranní mši svaté koná adorace za povolání.
• Prosím o modlitby za prvokomunikanty, nově pokřtěné a za kněze a jáhny
v našich farnostech.
• V pátek 10. 7. jsme prožili společně s novoknězem otcem Josefem jeho první mši
svatou v Prostějově. Děkujeme všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zasloužili o
krásný a slavnostní průběh bohoslužby i srdečného setkání při agapé na Rajské
zahradě. Ať už to bylo modlitbou nebo konečným úklidem kaple, všem patří
velké Pán Bůh zaplať. Protože se řada z vás ptá, kolik se vybralo a co jsme otci
Josefovi koupili, tak tady je informace. Jako dar od farníků dostal obálku s 25.000,
- Kč a balíček s šálky na kávu a balení kávy. Při novokněžské mši sv. se na
občerstvení vybralo 12.000, - Kč. Po odečtení nákladů, přičemž téměř nikdo z
těch, kdo přinesli něco sladkého či slaného na agapé, nic proplatit nechtěl, zůstalo
pro farnost 5300,- Kč. Otec Josef vám všem ještě jednou za všechno děkuje a
bude na nás i nadále myslet u oltáře.
Za farní radu a organizační tým děkuje Jana Tobolová
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
• Ve sbírce na opravy kostela se vybralo 11.769, - Kč. Pán Bůh zaplať.
• V pondělí 27. 7. se v 17:00 v kapli sv. Lazara konají MM.
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
PRO DĚTI
• Nedělní kázání pro děti najdete na YouTube kanále Vlčí doupě
MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV
• 31.7. se bude v Nezamyslicích konat TURNAJ NETURNAJ. 16:00 až 19:00 hry.
19:00 posezení v restauraci.
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den

neděle
26. 7.

pondělí
27. 7.

Mše svaté v Prostějově od 26. 7. do 2. 8. 2020
liturgická oslava
kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
17. neděle v mezidobí,
neděle
Povýšení sv. Kříže
sv. Anny
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Sv. Gorazda a druhů,
Nemocnice
památka
Prostějov
sv. Petra a Pavla

úterý
28. 7.

Úterý 17. týdne v mezidobí

středa
29. 7.

Sv. Marty, památka

čtvrtek
30. 7.

Středa 17. týdne v mezidobí

pátek
31. 7.
sobota
1. 8.

neděle
2. 8.
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16:00
18:30

Povýšení sv. Kříže

18:00

Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže

8:00
17:00
18:30
6:30
8:00

Povýšení sv. Kříže

17:30

Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Sv. Alfonsa Marie z Liguori,
Povýšení sv. Kříže
biskupa a učitele církve,
sv. Jana
památka
Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
18. neděle v mezidobí
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
Sv. Ignáce z Loyoly, kněze,
památka

čas
7:30
9:00
9:00
10:30
17:00
18:30
8:00

8:00
18:00
18:30
6:30
8:00
17:00
7:30
9:00
9:00
10:30
18:30

