Nedělník pro 20. neděli v mezidobí 16. 8. 2020

1. ČTENÍ Iz 56,1.6-7
Třetí velký oddíl knihy proroka Izaiáše spadá do doby po návratu z babylonského zajetí (konec 6.
stol. př. Kr.). Úryvek komentuje do té doby nepřijatelnou možnost, aby také pohané (příslušníci
jiných národů) směli přistoupit k Bohu a spolu s Izraelity se podílet na bohoslužbě.
Tak praví Hospodin: „Šetřte práva a jednejte podle spravedlnosti, neboť se již blíží
má spása, již se ukáže má spravedlnost. Cizince, kteří lnou k Hospodinu tím, že mu
slouží a milují jeho jméno, že jsou jeho služebníky, a všechny, kteří zachovávají
sobotu bez znesvěcení a lpí na mé smlouvě, ty přivedu na svou svatou horu a dám
jim radost ve svém domě modlitby. Jejich celopaly a žertvy mi budou potěšením na
oltáři; neboť můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy.“
ŽALM 67
V žalmu je klíčové Boží požehnání „národům“, tedy pohanům. Bůh chce žehnat jiným, cizím,
ostatním… Vyprošujme požehnání těmto „jiným“ ve svém okolí.
Odpověď: Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ!
Bože, buď milostiv a žehnej nám, – ukaž nám svou jasnou tvář, – kéž se pozná na
zemi, jak jednáš, – kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.
Nechť se lidé radují a jásají, – že soudíš národy spravedlivě – a lidi na zemi řídíš.
Ať tě, Bože, velebí národy, – ať tě velebí kdekterý národ! – Kéž nám Bůh žehná, –
ať ho ctí všechny končiny země!
2. ČTENÍ Řím 11,13-15.29-32
List Římanům v 9.–11. kapitole komentuje otázku, proč Izraelité nepřijali v hojné míře
evangelium. Svatý Pavel uvádí, že odmítnutí Izraelitů je ve skutečnosti cestou pro ostatní národy:
jejich záchrana bude nakonec cestou i pro Izrael.
Bratři! Vám, bývalým pohanům, říkám: Já jako apoštol pohanů vykonávám svou
službu s velikou pečlivostí. Chtěl bych tím vzbudit žárlivost u svých krajanů a aspoň
některé z nich zachránit. To, že byli vyloučeni, přineslo světu smíření s Bohem. Co
teprve bude znamenat, až budou znova přijati? To bude úplné vzkříšení z mrtvých!
Když totiž Bůh někomu něco daruje nebo když někoho povolá, je to neodvolatelné.
Vy jste se kdysi chovali k Bohu odmítavě, ale nyní se vám dostalo milosrdenství,
protože židé odmítli přijmout víru. Stejně tak se oni chovají nyní odmítavě, protože
vám se dostává milosrdenství, aby se ho potom dostalo také jim. Bůh totiž dopustil,
že všichni upadli do neposlušnosti, aby všem prokázal milosrdenství.
EVANGELIUM Mt 15,21-28
Úryvek je pokračováním sporu Ježíše s farizeji o „čisté“ a „nečisté“. Ti Kristu vyčetly
nedodržování tradic otců, když učedníci jedli rituálně nečistýma rukama. Pán se na chvíli jakoby
stal farizejem a při setkání s pohanskou ženou (tedy formálně nečistou) ukazuje, jak jejich postoj
vypadá v praxi. Pevnou víru této ženy dobře znal, ale šlo mu o učedníky a jejich porozumění
problematice čistého a nečistého před Bohem!
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Ježíš odešel z Genezareta a odebral se do tyrského a sidónského kraje. A tu z toho
kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, synu
Davidův! Moje dcera je krutě posedlá.“ Ale on jí neodpověděl ani slovo.
Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili ho: „Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí.“
Odpověděl: „Jsem poslán jen k ztraceným ovcím domu izraelského.“
Ona mezitím přišla, klaněla se mu a prosila: „Pane, pomoz mi!“
On jí však odpověděl: „Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům.“
Ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí kousky, které padají ze stolu jejich
pánů.“ Nato jí řekl Ježíš: „Ženo, jak veliká je tvá víra! Ať se ti stane, jak si přeješ.“ A
od té chvíle byla její dcera zdravá.
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby a dary pro
farnost.
• Dnešní sbírka 16. 8. je určena na údržbu a opravy kostelů a fary.
• Při nedělní sbírce 9. 8. se vybralo 10992,- Kč. Pán Bůh zaplať.
• Do nedělní sbírky 16. 8. 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:
• Večerní modlitba bude dnes 16. 8. ve 20:00 v kostele Povýšení
svatého Kříže. Jde o dobrou příležitost ke společnému poděkování za uplynulý
týden a prosbu o požehnání do týdne dalšího; všichni jste srdečně zváni.
• Přenosy jsou z technických důvodů přerušeny, avšak od příští neděle
budou opět obnoveny. Bude přenášena nedělní mše svatá v 10.30. Nejedná se
však o náhradu účasti na mši svaté! Je určena pro ty, kdo ze zdravotních
důvodů do kostela již nemůžou, případně jsou aktuálně nemocní. Také bude
pravidelně přenášena nedělní večerní modlitba.
• 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.
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• 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 také po mši v neděli u CaM.
• V tomto týdnu je volný úmysl v pondělí ráno – je možné si jej zapsat
v sakristii u Povýšení.
• Je možné se zapsat na hlídání kostela PsK. Zapojte se prosím do této služby!
• Ve středu 19. 8. v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
• Ve čtvrtek 20. 8. se po ranní mši svaté koná adorace za povolání.
• Od 10. 8. do 22. 8. má Váš farář P. Aleš Vrzala dovolenou. Vše bude mít na
starosti P. Pavel Barbořák SDS – farář v Určicích a exkurendo kaplan
v Prostějově.
• Prosím o modlitby za prvokomunikanty, nově pokřtěné a 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.cz, farář a děkan P. Aleš
Vrzala

Farnost svatých Petra a Pavla Prostějov
•
•

Tuto neděli 16. 8. se koná sbírka na opravy kostela.
V pondělí 17. 8. 2020 bude v kostele sv. Petra a Pavla modlitba celého růžence
od 16.45 hod.
• V pondělí 17. 8. v 17.00 se 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
• 30. 8. se koná pouť do Jednova, odjezd v 7:50 z prostějovského nádraží, oběd je
zajištěn, svačinu s sebou.
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den
neděle
16. 8.

pondělí
17. 8.
úterý
18. 8.
středa
19. 8.
čtvrtek
20. 8.
pátek
21. 8.
sobota
22. 8.

neděle
23. 8.

Mše svaté v Prostějově od 16. 8. do 23. 8. 2020
liturgická oslava

kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
20. neděle v mezidobí
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Nemocnice
Pondělí 20. týdne v mezidobí
Prostějov
sv. Petra a Pavla
Úterý 20. týdne v mezidobí

Povýšení sv. Kříže

Povýšení sv. Kříže
Středa 20. týdne v mezidobí sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Památka sv. Bernarda,
Povýšení sv. Kříže
opata a učitele církve
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Památka sv. Pia X., papeže Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Památka Panny Marie
Povýšení sv. Kříže
Královny
sv. Jana
Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
21. neděle v mezidobí, neděle sv. Cyrila a Metoděje
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
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čas
7:30
10:00
9:00
10:30
18:30
8:00
16:00
18:30
18:00
8:00
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
18:30

