Nedělník pro 23. neděli v mezidobí 06. 09. 2020

1. ČTENÍ Ez 33,7-9
Prorok Ezechiel vystupuje v Babylonském zajetí (597–539 př. Kr.). Naše stať patří do textu,
který mluví o obnově Božího lidu v zajetí. Bůh říká, že prorok je odpovědný za zprostředkování
Božího slova. Ale odpovědnost za konkrétní skutky již nese každý sám.
Toto praví Hospodin: „Nuže, synu člověka, ustanovil jsem tě strážným pro Izraelův
dům. Když uslyšíš z mých úst slovo, napomeň je mým jménem. Když řeknu
bezbožnému: ‘Zemřeš!’ a ty mu nebudeš domlouvat, aby se odvrátil od svého
chování, umře on, bezbožník, pro svou nepravost, ale jeho krev budu vymáhat z tvé
ruky. Když se však budeš snažit odvrátit bezbožného od jeho chování, aby se
změnil, ale on nezmění své chování, zemře pro svoji nepravost, ty však sám sebe
zachráníš.“
ŽALM 95
Massa a Meriba jsou místa, kde Izraelité nevěřili v Boží moc při putování pouští z egyptského
otroctví (Ex 17,7). Víra je dar, ale také projev odvahy spolehnout se na Boha. Tento krok
můžeme učinit právě nyní.
Odpověď: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“
Pojďme, jásejme Hospodinu, – oslavujme Skálu své spásy, – předstupme před něho
s chvalozpěvy – a písněmi mu zajásejme!
Pojďme, padněme, klaňme se, – poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! –
Neboť on je náš Bůh – a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou.
Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: – „Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, –
jako tehdy v Masse na poušti, – kde mě dráždili vaši otcové, – zkoušeli mě, ač viděli
mé činy.“
2. ČTENÍ Řím 13,8-10
Svatý Pavel od 12. kapitoly přešel do praktické roviny, jak víru prožívat v běžném životě. Proto
na začátku 13. kapitoly povzbuzuje k respektu ke státní moci a k plnění povinností (daně, úcta k
vládci – Řím 13,7). Přímo na to navazuje náš text.
Bratři! Nebuďte nikomu nic dlužni – jen vzájemnou lásku. Neboť kdo druhého
miluje, splnil zákon. Vždyť přikázání „nebudeš cizoložit, nebudeš zabíjet, nebudeš
krást, nebudeš žádostivý“, a je-li ještě nějaké jiné přikázání, všecka jsou shrnuta v
tomto: „Miluj svého bližního jako sám sebe“. Láska bližnímu neubližuje. Naplněním
zákona je tedy láska.
EVANGELIUM Mt 18,15-20
Matouš své evangelium proložil pěti velkými Ježíšovými promluvami. 18. kapitola je čtvrtou
promluvou a je zaměřena na život ve společenství (církve). Našemu textu předcházela stať o úctě k
„maličkým“. Nyní se rozvine úvaha o přijetí bratra, který zhřešil.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi
čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. Nedá-li si však říci, přiber
si ještě jednoho nebo dva, aby ‘každá výpověď byla potvrzena ústy dvou nebo tří
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svědků’. Když je však neposlechne, pověz to církvi. Jestliže však neposlechne ani
církev, ať je pro tebe jako pohan nebo celník.
Amen, pravím vám: Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a všecko, co
rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi.
Opět vám říkám: Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoliv věci a budou o
ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři
shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby a dary pro
farnost.
• Děkuji těm z Vás, kdo včera přišli na úklid kostela PsK před hody, bylo nás
ovšem velmi málo, což je škoda, protože kostel si důkladnější úklid jednou za čas
zaslouží. A ku podivu nám s úklidem u bočního vstupu do sakristie docela
pomohli místní bezdomovci.
• Při nedělní sbírce 30. 8. se vybralo 15224,- Kč, dary v hotovosti 1000,- Pán Bůh
zaplať.
• Do nedělní sbírky 6. 9. 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:
• Přenosy. 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.
• 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.
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V tomto týdnu je volný úmysl ve čtvrtek ráno i večer a v pátek ráno – je možné si
je zapsat v sakristii u Povýšení.
Je možné se zapsat na hlídání kostela PsK. Zapojte se, prosím, do této
služby!
V neděli 6. 9 nebude mše svatá v Krasicích, první mše svatá v Krasicích bude
20. 9.
Večerní modlitba bude dnes 6. 9. 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.
Ve středu 9. 9. v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
Ve čtvrtek 10. 9. se po ranní mši svaté koná adorace za povolání.
Ve čtvrtek je v 16:30 výuka náboženství, v 17:30 mše svatá s katechezí pro děti.
Prosím o modlitby za prvokomunikanty, nově pokřtěné a za kněze a jáhny
v našich farnostech.
V neděli 13. 9. na hody budou mše svaté v kostele Povýšení svatého Kříže
v 7:30, v 9:00 a v 10:30. mše svatá u CaM a v Krasicích nebude.
Při mši svaté v 10:30 bude zpívat Brněnský katedrální sbor Magnificat, na
varhany hraje Dagmar Kolařová, řídí Petr Kolař.
Zazní: Missa Cecilia od Jacoba de Haan a skladby F. Mendelssohna-Bartholdyho,
A. Snydera, J. Ruttera a dalších.
Zájemci o čtení na mších o hodech se mohou zapsat v sakristii.
V pondělí 14. 9. má naše farnost adorační den, zapište se, prosím, do
připraveného rozpisu služeb – na stolku u kancionálů.
V pondělí 14. 9. bude v 17:00 poutní mše svatá, po mši svaté bude následovat
agapé, prosím o přispění sladkými i slanými dobrotami na společný stůl.

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 7. 9. 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
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VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ ve školním roce 2020/2021

• Výuku náboženství v novém školním roce nabízí farnost opět v budově ZŠ při
CMG pro nižší stupeň po jednotlivých ročnících, pro vyšší stupeň společně.
První hodina se uskuteční ve čtvrtek 10. 9. v 16:30. Přihlášku obdrží dítě na první
hodině, je také k dispozici v kostele i na webu. Vzhledem ke Covid -19 bude
nutné dodržovat zvýšená hygienická opatření.
Přihlaste určitě do náboženství i dítě, které se výuky vzhledem k současné situaci
nebude účastnit, aby mohlo být alespoň v nějakém kontaktu s vyučujícím.
V 17:30 je v kostele PsK mše svatá s katechezí pro děti.
MINISTRANTI
• Ministranti, přijďte se domluvit na ministrování na slavnost Povýšení svatého
Kříže. Setkáme se v pátek 11.9.2020 na večerní mši svaté. Měli bychom si
rozdělit služby tak, abychom zajistili ministrování na všech mších a
pobožnostech, které s hody souvisejí.
• Zveme ministranty na arcidiecézní pouť k svatému Janu Sarkandrovi, která bude
v sobotu 12.9.2020 v 9.00 v olomoucké katedrále, a kterou vrcholí rok sv. Jana
Sarkandra v naší arcidiecézi. Kdo plánujete jet, prosím kontaktujte mne a
domluvíme se, jestli pojedeme auty nebo vlakem. jáhen Jan
• Salesiánský klub mládeže zve všechny ministranty na tradiční pouť ke sv.
Václavovi do Olomouce. Uskuteční se v pondělí 28. září na slavnost sv.
Václava. Po společné mši svaté s otcem arcibiskupem v katedrále a obědem v
semináři čeká na kluky již tradiční florbalový ministrantský turnaj. Přihlašování
je možné do 20. září skrze webové stránky: https://shmpv.cz/
• Zveme také ministranty prvního a druhého stupně na pravidelné páteční
ministrantské schůzky.
Ta první bude v pátek 25. září od 16-17.30 hod. Sraz na CMG v Prostějově.
Na ministrantskou schůzku bude navazovat večerní mše svatá v 18. hodin u
Povýšení.
• SKM Prostějov ve spolupráci s ICM Prostějov zvou všechny děti na cyklovýlet
z žehnáním kol.
Uskuteční se ve středu 16. září. Sraz ve 14.30 hod. u CMG v Prostějově.
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MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV.
• Spolčo VIP – věřící i v pátek. V pátek 18.9. 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
PRO DĚTI
• Nedělní kázání pro děti najdete na YouTube kanále Vlčí doupě
CENTRUM PRO RODINU
Centrum pro rodinu Prostějov z.s. Filipcovo nám. 20/4, 796 01 Prostějov,
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.
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.
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DUCHOVNÍ OBNOVA
Pozvání na 4 krátké pondělní duchovní obnovy na téma:

„SETKÁNÍ U JÁKOBOVY STUDNY“
Pozvání k lidskému a duchovnímu růstu

Kdy: PONDĚLÍ 14. 21. 28. září a 5. října 2020
Kde: Kostel sv. Petra a Pavla a Petrská fara-Trefa (Lidická 1a)
Přednáší: Václav ČÁP, laický misionář
Program:
18.00: Růženec – kostel sv. Petra a Pavla
21.9., 28.9., 5.10.
18.30: Mše svatá – kostel sv. Petra a Pavla 21.9., 28.9., 5.10.
19.15: Přednáška – Petrská fara
20.00: Adorace před Nejsvětější svátostí
20.30: Závěrečná modlitba a Požehnání
Pozor! V pondělí 14.9. na slavnost Povýšení sv. Kříže je poutní mše sv. v kostele
Povýšení sv. Kříže, a to již v 17.00 pro obě farnosti. Před mší svatou je pobožnost
křížové cesty. Proto růženec a mše v kostele sv. Petra a Pavla to pondělí nebude! Od
19.15 na faře přednáška.
Všichni jsou srdečně zváni. Je možné, kvůli pracovním povinnostem atd., přijít i na
druhou část obnovy od 19.15 na faře.

POZVÁNKY Z DĚKANÁTU
•
•

V neděli 6. 9. v 11:00 je v kostele ve Stařechovicích poutní mše svatá.
Římskokatolická farnost Dobromilice vás srdečně zve na Benefiční varhanní
koncert duchovní hudby v neděli 13. září 2020 v 17:00 hodin v Chrámu Páně
Všech svatých v Dobromilicích. Se svými hosty vystoupí Mgr. Petr Kolař držitel
Ceny Jana Václava Stamice, varhaník a regenschori v katedrále sv. Petra a Pavla
v Brně pedagog na Konzervatoři Brno. Vstupné dobrovolné, výtěžek bude
věnován na renovaci zdejších varhan www.farnostdobromilice.cz
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den
neděle
6. 9.

pondělí
7. 9.
úterý
8. 9.

Mše svaté v Prostějově od 6. 9. do 13. 9. 2020

kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
23. neděle v mezidobí
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Pondělí 23. týdne v mezidobí
Nemocnice
sv. Petra a Pavla

čas
7:30
9:00
9:00
10:30
18:30
8:00
16:00
18:30

Narození Panny Marie, svátek Povýšení sv. Kříže

18:00

liturgická oslava

středa
9. 9.

Středa 23. týdne v mezidobí

čtvrtek
10. 9.

Čtvrtek 23. týdne v mezidobí

pátek
11. 9.

Pátek 23. týdne v mezidobí

sobota
12. 9.

Sobota 23. týdne v mezidobí

neděle
13. 9.

24. neděle v mezidobí
HODY

8

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

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

