Nedělník pro 21. neděli v mezidobí 23. 8. 2020

1. ČTENÍ Iz 22,19-23
Scéna se odehrává v době vlády krále Ezechiáše (též zvaného Chizkijáš), 716–687 př. Kr.
Významný úředník Šebna žil honosným a nákladným způsobem, proto se na něj snáší prorokova
kritika. V Izaiášově textu je zmiňován dokonce několikrát. Úryvek čteme s ohledem na zmínku
o „klíči“ jako symbolu moci.
Toto praví Hospodin Šebnovi, správci královského paláce: „Vyženu tě z tvého
místa, z tvého úřadu tě svrhnu. Pak povolám svého služebníka Eljakima, syna
Chilkijáhova, obléknu mu tvou řízu, přepášu ho tvým pásem; tvou moc mu předám
do ruky. Bude otcem obyvatelstvu Jeruzaléma a Judovu domu.
Na jeho rameno položím klíč od Davidova domu; když otevře, nikdo nezavře, když
zavře, nikdo neotevře. Zarazím ho jako hřeb na pevné místo, pro svůj rod zaslouží
čestné křeslo.“
ŽALM 138
Žalmista ví, že Bůh zjednává spravedlnost. Jemu přísluší chvála a my jsme pozváni se k ní
připojit.
Odpověď: Hospodine, tvá dobrota trvá navěky, dílo svých rukou neopouštěj!
Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, – žes vyslyšel slova mých úst. –
Budu ti hrát před anděly, – vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu.
Slavit budu tvé jméno – pro tvou dobrotu a tvou věrnost. – Když jsem volal,
vyslyšels mě, – v mé duši jsi rozhojnil sílu.
Jistě, vznešený je Hospodin, – a přece shlíží na pokorného, – pyšného však zdaleka
pozná. – Hospodine, tvá dobrota trvá navěky, – dílo svých rukou neopouštěj!
2. ČTENÍ Řím 11,33-36
V 9. až 11. kapitole vysvětloval svatý Pavel, proč Izrael odmítl Krista jako Mesiáše. Toto
odmítnutí vidí jako otevření cesty pro pohany. Způsob spásy Izraele se tak stal určitým tajemstvím.
Pavel zakončuje tuto svoji úvahu velkolepým hymnem na Boží moudrost a prozřetelnost.
Ó, jak bezedná je Boží štědrost, moudrost i poznání! Jak neproniknutelná jsou jeho
rozhodnutí a neprobádatelné způsoby jeho jednání! Neboť „kdo pochopí myšlení
Páně? Kdo mu byl rádcem? Dal mu někdo dříve něco, aby se mu to muselo
oplácet?“ Vždyť od něho, skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva navěky!
Amen.
EVANGELIUM Mt 16,13-20
Ježíš začal veřejně vystupovat, připojila se skupina učedníků, zažili zázraky, nasycení zástupů…
Nyní přichází ve vyprávění evangelia určitý zlom. Kristus se začne soustřeďovat především na
učedníky. Zároveň po události dnešního evangelia začne mluvit o svém utrpení a smrti.
Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho
lidé pokládají Syna člověka?“
Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za
jednoho z proroků.“
1

Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“
Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“
Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo
tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále
zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od
nebeského království; co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na
zemi, bude rozvázáno na nebi.“
Potom důtklivě přikázal učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš.
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby a dary pro
farnost.
• Při nedělní sbírce na opravy a údržbu kostelů a fary 16. 8. se vybralo 12302,- Kč,
za uplynulých čtrnáct dnů: dary na účet 5800,- dary v hotovosti 9300,- Pán Bůh
zaplať.
• Do nedělní sbírky 23. 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 23. 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 byly z technických důvodů přerušeny, avšak od této neděle jsou
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 většinou 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 neděli 30. 9. v 7:30 – 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 26. 8. v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
• Ve čtvrtek 27. 8. se po ranní mši svaté koná adorace za povolání.
• V neděli 30. 8. bude na závěr každé mše svaté žehnání aktovek a učebních
pomůcek.
• P. Pavel Barbořák SDS – farář v Určicích a exkurendo kaplan v Prostějově se
musel v uplynulém týdnu podrobit chirurgickému zákroku, přeji mu brzké
zotavení s pomocí Boží i dobrých lidí.
• 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
•
•

V pondělí 24. 8. v 17.00 v kapli sv. Lazara konají MM.
V úterý 25.8. v kostele sv. Petra a Pavla je od 14.00 do 17.45 “ adorační
den”. Všichni jsou zváni.
V 18.00 následuje modlitba svatého růžence na Petrské faře a v 18.30 mše svatá
taktéž na faře.
• Při pravidelné měsíční sbírce na opravy kostelů, která proběhla minulý víkend
(15. – 16.08.2020): se za oba kostely vybralo: 11.490, - Kč
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.
SHM PROSTĚJOV
Srdečně Vás zveme na KLOBÁSKOVANOU
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Pojďte s námi zakončit prázdniny a podívat se, na fotky a videa z táborů.
Pro děti a rodiče je připravena hra – obří Ubogo.
Neděle 30. srpna 2020, farská zahrada u Petra a Pavla, 14–18 hod.
Na všechny se těší Salesiáni a klub SHM Prostějov
den

Mše svaté v Prostějově od 23. 8. do 30. 8. 2020
liturgická oslava

neděle
23. 8.

21. neděle v mezidobí

pondělí
24. 8.

Sv. Bartoloměje, apoštola,
svátek

úterý
25. 8.

Úterý 21. týdne v mezidobí

středa
26. 8.
čtvrtek
27. 8.
pátek
28. 8.
sobota
29. 8.

neděle
30. 8.

kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Nemocnice
Prostějov
sv. Petra a Pavla

čas
7:30
9:00
9:00
10:30
18:30
8:00

Povýšení sv. Kříže

18:00

Povýšení sv. Kříže
Středa 21. týdne v mezidobí sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Sv. Moniky, památka
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Sv. Augustina, biskupa a
Povýšení sv. Kříže
učitele církve, památka
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Umučení sv. Jana Křtitele,
Povýšení sv. Kříže
památka
sv. Jana
Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
22. neděle v mezidobí
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
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16:00
18:30
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

