Nedělník pro 1. neděli postní 10. 3. 2019
1. ČTENÍ Dt 26,4-10
Kniha Deuteronomium (Pátá kniha Mojžíšova) byla sepsána snad v 8. stol. př. Kr. Zachycuje
jednu z interpretací zákonů. Kolem roku 630 př. Kr. byla tato kniha důvodem velké náboženské
reformy. Náš text je tzv. dějinné krédo – vyznání víry na základě toho, co lidé s Bohem zažili.
Tento text je asi vůbec nejstarší vyznání víry Starého zákona!
Mojžíš řekl lidu: „Kněz vezme z tvé ruky koš a položí ho před oltář Hospodina,
tvého Boha. Ujmeš se slova a vyznáš před Hospodinem, svým Bohem:
‘Můj praotec byl potulným Aramejcem, sestoupil do Egypta a přebýval tam v malém
počtu osob jako přistěhovalec. Ale stal se tam národem velkým, mocným
a početným. Egypťané však nás týrali, sužovali a podrobili tvrdému otroctví. Tehdy
jsme křičeli k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin slyšel náš hlas, viděl naši
bídu, lopotu a útlak. Hospodin nás vyvedl z Egypta mocnou rukou, napřaženým
ramenem, šířil velký strach a působil znamení a divy. Přivedl nás na toto místo a dal
nám tuto zem, zem oplývající mlékem a medem. Nyní hle – přináším prvotiny
plodů půdy, kterou jsi mi dal, Hospodine!’ Položíš koš před Hospodinem, svým
Bohem, a pokloníš se Hospodinu, svému Bohu.“
ŽALM 91
Žalm je důležitým odkazem na dnešní evangelium, kde se bude mluvit o ochraně anděly. Je ale
také ujištěním o Boží ochraně pro všechny, kdo se k Bohu utíkají…

Kdo přebýváš v ochraně Nejvyššího, – kdo dlíš ve stínu Všemocného, – řekni
Hospodinu: „Mé útočiště jsi a má tvrz, – můj Bůh, v něhož doufám!“
Nepřihodí se ti nic zlého – a útrapa se k tvému stanu nepřiblíží. – Vždyť svým
andělům vydal o tobě příkaz, – aby tě střežili na všech tvých cestách.
Na svých rukou tě ponesou, – abys nenarazil o kámen svou nohou. – Po zmiji
a hadu budeš kráčet, – šlapat budeš po lvu i draku.
Vysvobodím ho, protože lne ke mně, – ochráním ho, protože zná mé jméno. –
Vyslyším ho, až mě bude vzývat, – budu při něm v tísni, – zachráním ho a oslavím.
2. ČTENÍ Řím 10,8-13
List Římanům prochází velmi systematicky otázku, zda jsme ospravedlněni skutky Zákona
(praxe Izraelitů), nebo na základě víry v Ježíšovo vykoupení (kapitoly 1–8). Kapitoly 9–11 se
vrací k úloze Izraele. Náš text opakuje základní přesvědčení křesťanů, jak dojít ospravedlnění
před Bohem.
Bratři! Co říká Písmo? „Blízko tebe je to slovo, máš ho v ústech i ve svém srdci“; to
je slovo víry, kterou hlásáme.
Jestliže tedy ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil
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z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy vede ke
spáse. Písmo přece říká: „Žádný, kdo v něho věří, nebude zklamán.“ Není totiž
žádný rozdíl mezi židem a pohanem; všichni přece mají jednoho a téhož Pána a ten
je bohatě štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Vždyť „každý, kdo bude vzývat jméno
Páně, bude spasen“.
EVANGELIUM Lk 4,1-13
Po zprávě o narození a křtu v Jordánu je Ježíš podroben zkoušce věrnosti Bohu. Ďábel testuje,
nakolik Ježíš zneužije svého postavení Syna Božího, nakolik je ovládán žádostivostí
a mocichtivostí. Pro představu je dobré si uvědomit, že poušť se táhne řadu kilometrů od
Jeruzaléma k údolí Jordánu, kde končí hlubokým srázem. Chrám byl v té době fascinující stavbou,
čněl nad údolím potoka Cedron, nad nímž se tyčily vysoké podpěrné zdi.
Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého. Duch ho vodil pouští čtyřicet dní
a ďábel ho pokoušel. Ty dny nic nejedl, a když uplynuly, vyhladověl. Ďábel mu řekl:
„Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se z něho stane chléb!“
Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‘Nejen z chleba žije člověk.’“
Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království
světa a řekl mu: „Všechnu tuto moc a jejich slávu dám tobě, protože mně je
odevzdána a dávám ji, komu chci. Jestliže se přede mnou skloníš, všechno to bude
tvoje.“
Ježíš mu na to řekl: „Je psáno: ‘Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu
sloužit!’“
Potom ho ďábel zavedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu: „Jsili Syn Boží, vrhni se odtud dolů! Je přece psáno: ‘Svým andělům vydá o tobě příkaz,
aby tě ochránili, a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou o kámen.’“
Ježíš mu odpověděl: „Je řečeno: ‘Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha!’“ Když
ďábel dokončil všechna pokušení, opustil ho až do určeného času.
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
• Po celou dobu postní je možné se zapisovat na vedení křížových cest u PsK– na
pátek je třeba volit kratší text, v neděli je možno vybrat i delší rozjímání k
zastavením.
• Pro dobu postní jsou připraveny jak pro děti, tak pro dospělé, nabídky, které nám
mohou s prožitím doby postní pomoci:
o

Pro rodiny s dětmi je připravena postní cestička k Bohu – je inspirací,
jak společně prožívat postní dobu.

o

Pro děti je připraven aktivita nazvaná: DUCHOVNÍ FITNESS
TRAIN – LOVE – REPEAT
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V této postní době budeme společně objevovat význam těchto tří slov.
Ona nám totiž prozrazují jednu velkou pravdu.
Train – trénuj. Chceš se něčemu naučit, musíš trénovat.
Love – miluj. Chceš být dobrým člověkem, měj rád druhé lidi.
Repeat – opakuj. Chceš zůstat dobrým člověkem, vytrvej v tom.
Všechno, co uděláš s láskou, má váhu, i když se ti někdy zdá, že nikdo
tvé snažení neocení. Bůh tvou snahu vidí, u něho máš odměnu jistou.
Přijmi tuto 6týdenní výzvu a udělej něco, co bude mít váhu.
Věděl jsi, že srdce je také sval? Dokonce ten nejdůležitější. Tak, jako je
srdce důležité pro náš tělesný život, tak je důležité i pro ten duchovní. Z
něj totiž vychází dobré i zlé skutky. Proto se musíme snažit, aby naše
srdce bylo v dobré kondici a my konali dobro.
Jak toho dosáhnout?
Chceš být rychlým běžcem? Choď každý den běhat. Chceš být
spisovatelem? Začni psát. Takhle to chodí. Každý, kdo chce něčeho
dosáhnout, musí „zamakat“. Žádný učený z nebe nespadl. Chceš-li být
dobrým a svatým člověkem, začni trénovat „duchovní svaly“. Ne, jen
někdy, ale každý den. Tato doba je pro to jako stvořená. Dává ti
možnost něco velkého vykonat. Nejen pro sebe. Buď příkladem i pro
druhé.
Aby naše srdce bylo v dobré kondici, musíme se starat o celé naše tělo.
Každý týden se budeme snažit posílit jednu jeho část.
V kostele budeme mít činku. Vidíte, že je to činka na cvičení našeho
srdce, našich duchovních svalů. Na tuto činku budeme postupně
přidávat závaží. Každý týden jedno. Aby se i naše síla zvětšovala a naše
duchovní svaly rostly.
Tento první týden se zaměříme na naše nohy. Každý týden dostaneš
také na kartičce svůj týdenní tréninkový plán. Ten obsahuje výzvy,
kterými posílíš duchovní svaly. Každý den si můžeš vybrat jednu výzvu.
Pokud se ti podaří činnost splnit, udělej si do kolečka smajlíka nebo
fajfku. Na zadní straně tě čeká medaile. Podaří se ti získat všechny a
vytvořit si sbírku? Nezapomeň ani na modlitbu. Najdeš ji taktéž na
zadní straně. Bez Boží pomoci bychom daleko nedošli.
o

Pro dospělé je připravena DUCHOVNÍ ČETBA – můžete si vybrat
ze široké nabídky knih za symbolickou cenu 50,- Kč. (Jsou to knihy
pořízené ve slevě, nejsou to knižní novinky, některé z nich již byly
nabízeny těm, kdo se zapojují do různých služeb ve farnosti.) Pokud
vám nebude kniha nic říkat, můžete ji klidně vyměnit za jinou bez
dalšího placení. Dnes budou knihy k dispozici ve všech třech kostelích,
k případné výměně, nebo k opožděnému výběru, již jen u Povýšení.
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o

Další inspirací může být Poselství papeže Františka k postní době,
poselství našich biskupů nemocným, které jsou k dispozici na obvyklých
místech nebo pastýřský list otce arcibiskupa Jana, který je v tomto
Nedělníku.

o

Jako každý rok jsou k dispozici kasičky na postní almužnu

• V tomto týdnu má pan kaplan (farní vikář) P. Pavel Caha SDB dovolenou.
• Dnes v neděli 10. 3 bude v 15:00 u PsK křížová cesta.
• Příprava na první svaté přijímání bude v pondělí 11. 3 v 16:30 na faře v
rybárně a v pátek 15. 3 v 16:00 na faře v rybárně.
• V pondělí 11. 3 se po večerní mši svaté u PsK sejdeme k modlitbě breviáře.
• Ve středu 13. 3 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povol.
• Ve čtvrtek 14. 3 se po ranní mši svaté koná v kostele PsK adorace za povolání.
• Ve čtvrtek 14. 3 v 16:30 se koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
• Ve čtvrtek 14. 3 je při večerní mši svaté v 17:30 v kostele PsK katecheze pro děti.
V biblické abecedě máme pro tento týden určeno písmeno "R".
• V pátek 15. 3 není ministrantská schůzka.
• V pátek 15. 3 bude v 17:30 v kostele PsK křížová cesta.
• V neděli 17. 3 bude v 15:00 u PsK křížová cesta.
Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov, Filipcovo nám, 20/4, Prostějov, 796
01,734684784, email: faprostejov-psk@ado.cz, www.prostejovfarnost.mzf.cz, farář a děkan P.
Aleš Vrzala,  777162338

Farnost sv. Petra a Pavla Prostějov
• V úterý 12. 3 budou v 15:00 v sakristii kostela PaP Modlitby matek.
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
Farnost Mostkovice (kontakt viz Povýšení sv. Kříže)
• Bylo by také dobré se sejít k modlitbě křížové cesty, ale na to se domluvte mezi
sebou.
• Ve středu 13. 3 nebude mše svatá.
MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV
• Spolčo VIP – věřící i v pátek. V pátek 15.3. od 19:00 na faře u PsK v rybárně.
www.mladezprostejov.cz.
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ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ
• vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ÚČETNÍ pro MZDOVOU
AGENDU a personalistiku, více na www.ado.cz.
MORAVSKO – SLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE, REGION PROSTĚJOV

• Vás srdečně zve na přednášku Dr. Vladislava Rašky „Alois Musil, cestovatel,
vědec, spisovatel“. Přednáška proběhne v budově CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově,
Komenského 17 ve středu 13.3.2019 od 17.30 hod. Se všemi příznivci a přáteli
naší akademie se na Vaši návštěvu těší za výbor regionu Daniela Tobolová

Pastýřský list pro dobu postní 2019
Drazí bratři a sestry,
milost našeho Pána Ježíše Krista ať je s Vámi se všemi!
Na začátku postní doby, v níž se máme pokusit o nápravu k lepšímu, si
připomeňme, že Pán Ježíš nezaložil jednotlivé křesťany, ale církev jako společenství.
To je důležité si uvědomit v době, kdy zakoušíme v církvi krizi charakterizovanou
nejen úbytkem věřících v řadě kostelů, vymíráním národů s křesťanskou kulturou, či
morálními skandály. Současní papežové nám to často připomínají. Papež Benedikt
řekl: Bůh si nepřál posvětit a spasit lidi jednotlivě, s vyloučením jakéhokoliv vzájemného vztahu,
nýbrž chtěl z nich vytvořit lid, který by ho vpravdě uznával a věrně mu sloužil.1 Nebo papež
František: V dějinách spásy zachránil Bůh lid. Bez příslušnosti k lidu neexistuje úplná identita.
Nikdo se proto nespasí sám jako oddělený jedinec. Bůh nás k sobě přitahuje s ohledem na celkový
rámec vztahů, které se utvářejí ve společnosti lidí: Bůh chce vstoupit do společenské dynamiky, do
dynamiky lidu.2Copak nežili křesťané už v době apoštolské ve společenství, kdy všichni,
kdo přijali víru, drželi pevně pohromadě a měli všechno společné? Prodávali všechen svůj majetek a dělili
ho mezi všechny, jak kdo potřeboval. Každý den zůstávali v chrámě, po domech lámali chléb a jedli
pokrm v radosti a s upřímností srdce, chválili Boha a těšili se všeobecné oblibě. A Pán rozmnožoval den
co den počet povolaných ke spáse a církvi.3
To jsem si uvědomil při listopadové návštěvě Iráku, kde jsem se uprostřed
poválečného utrpení setkal s živým společenstvím křesťanů. Když uvažují o navrácení
z utečeneckých táborů do svých domovů, mají jedinou otázku: Funguje tam kostel?
Pokud ne, tak se nestěhují. Viděl jsem kostel velmi poškozený, ještě hrozně černý od
Benedikt XI. v homilii při uvedení do úřadu papeže 24. 4. 2005.
Papež František: Gaudete et exultate, 6.
3 Srov. Sk 2,44–47.
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požáru, ale denně se v něm už slavila mše svatá a dle svědectví kněze byl vždy plný. Ten
kostel je místem, z něhož vychází obnova života celého města. Bylo to vidět i večer
na ulici. Nikdo se neuzavírá, všichni jsou večer společně venku. Proto si taky věří,
vzájemně se povzbuzují a pomáhají si. Po staletí žijí tito křesťané v muslimském moři,
ale ne rozptýlení, nýbrž ve společenstvích křesťanských obcí či městských čtvrtí.
Vzpomněl jsem si na návštěvu Bangladéše před několika lety. Uprostřed víc
jak 160 milionů muslimů žije 350 tisíc křesťanů. Nemíchají se, ale mají křesťanské
obce, protože chtějí mít blízko do kostela, a děti mohou chodit jen do křesťanských
škol, protože ve státních by z nich udělali muslimy. Mezináboženské vztahy jsou však
většinou dobré. Na středních a vysokých katolických školách studuje mnoho
muslimů, protože jsou to nejlepší školy. Byli jsme tehdy na návštěvě i v muslimské
rodině. Přesto nejsou křesťané úplně rovnoprávní. Musí však být dobrými řemeslníky
či odborníky, aby je druzí uznávali a potřebovali.
V Evropě se zdůrazňuje více osobní svoboda než společenství, promíchání
kultur i náboženství. Ve městech se necítí potřeba patřit do nějaké farnosti, protože
svobodný občan si zajde pokaždé do jiného kostela, jak se mu to hodí. Myslí si, že
společenství nepotřebuje, a pak se diví, že trpí samotou a dětem už víru předat
nedovede. Vidíme, jak u nás věřících ubývá, jak církev v Evropě vymírá a křesťanská
kultura se vytrácí, protože jednotliví křesťané bez živého společenství církve se
nakonec přizpůsobí nevěřícímu prostředí. Při tom máme ještě odvahu poučovat lidi
potřebující naši pomoc, že by to měli dělat jako my. Někteří Evropané dokonce chtějí
humanitární pomoc podmiňovat přijetím demokracie a sekularizace. Jako bychom
zapomněli na evropské zkušenosti. S obdivem jsme za komunismu četli pastýřský list
biskupa Joachima Wankeho z východoněmeckého Erfurtu, který měl odvahu žádat
své věřící rozptýlené mezi nevěřícími, aby v zájmu uchování víry všechno opustili a
přesídlili do takových míst, kde mohou žít ve společenství živé církve. Jinak
nezůstanou křesťany, protože křesťanství se žije ve společenství, jak ukazuje
zkušenost prvotní církve. Křesťané v Asii nám to potvrzují svou zkušeností z historie
i současnosti.
Kéž bychom našli tolik pokory, abychom jejich zkušenost nejen respektovali
při nabízení pomoci, ale také se od nich i poučili. Kéž tuto moudrost najdou rodiče,
kteří posílají své děti do světa, a pomohou jim najít křesťanské společenství. Kéž tuto
moudrost najdou mladí lidé, kteří se chtějí kvůli studiu či práci usadit v jiném prostředí.
Kéž ji najdou křesťané ve městech a pevně se zapojí do farního společenství, které si
vyberou. Farnost však neslaví jen bohoslužby, ale také se sděluje, pomáhá si, žije
spolu, takže se v ní nikdo necítí ztracený či opuštěný. Místní církev je rodina spojená
láskou Ducha Svatého. V ní mají místo všichni, kteří otevřou svá srdce Boží lásce a
nechtějí jen brát, ale i dávat. Jen tak může být farnost tajemným tělem Kristovým,
viditelným a působivým znamením Boží přítomnosti ve světě. Jen uprostřed takového
společenství se mohou lidé včetně nevěřících setkávat s živým Kristem a být jím
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oslovení. Jen v takovém prostředí mohou dozrávat opravdoví křesťané, kteří se nebojí
jinakosti druhých a umějí s nimi žít, aniž by ztratili svou identitu.
Postní doba, do níž vstupujeme, je vhodným časem pro potřebné změny.
Hledejme upřímně, třeba i v modlitbě a postu, co od nás Pán žádá, abychom přispěli
k oživení církve u nás. Najděme cestu do konkrétního společenství farnosti a v duchu
služby se aktivně zapojme do jeho života, bez ohledu na věk. Mějme otevřené oči,
abychom viděli, kdo kolem nás potřebuje nějakou pomoc, či jen čas k naslouchání.
Nabídněme spolupráci kněžím a členům farních rad, kteří jsou zástupci farníků,
abychom na cestě k Velikonocům společně udělali krok k oživení farní rodiny. Jen živé
společenství obstojí a taky poroste. Jen živé společenství bude mít naději na svého
kněze. Záleží na každém z nás, drazí přátelé. Neváhejme, Velikonoce budou brzy.
K obrácení, které přispěje k oživení církve, každému z Vás ze srdce žehná

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s.
Nám. J. V. Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice,
http://prostejov.dcpr.cz/, cprprostejov@ado.cz, tel. 608 228 464
MATEŘSKÉ CENTRUM – každé pondělí od 9–12 hod
Mateřské centrum nabízí prostor pro maminky i děti. Děti se vydovádí, zatancují si, zazpívají,
něco vyrobí (závisí na aktuálním programu) a získají kontakt se svými vrstevníky. Program pro
maminky probíhá bez odloučení od dětí. Vítány jsou všechny maminky a děti.
PRVNÍ ŠKOLIČKA
každé úterý a čtvrtek od 8.30 do 11.30 hod
Dopolední adaptační kroužek pro děti od 2 do 4 roků. Účast v kroužku usnadňuje přípravu na
nástup do MŠ, připravuje na separaci od rodičů a navazování vztahů s vrstevníky v malé
skupině a bezpečném prostředí.
PŘIJÍMÁME NOVÉ DĚTI.
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA pro maminky na téma: duchovní život matky
přednášející: P. Petr Bulvas a MUDr. Jitka Krausová, OV, středa 20. března 9-13 hodin,
možnost přijetí svátosti smíření, mše svatá, příspěvek je 50 kč/na osobu
hlídání dětí zajištěno, pro přihlášení vyplňte tento formulář: 1url.cz/yMGNe
V případě vašeho zájmu o některou z nabídek, se můžete přihlásit u Bc. Blanka Neckařová,
tel: 608 228 464 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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den

liturgická oslava

Ne
10.
3.

1. neděle
postní

kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Mostkovice
sv. Josefa, Krasice

čas
7:30
9:00
9:00
10:30
11:00
18:00

sv. Petra a Pavla

18:30

Povýšení sv. Kříže
Nemocnice
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla

8:00
16:00
18:00
18:30

Po
11.
3.

Pondělí po 1. neděli
postní

Út
12.
3.

Úterý po 1. neděli
postní

Povýšení sv. Kříže

8:00

St
13.
3.

Středa po 1. neděli
postní

Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže

18:00
8:00

sv. Cyrila a Metoděje

17:00

sv. Petra a Pavla

18:30

Čt
14.
3.

Čtvrtek po 1. neděli
postní

sv. Petra a Pavla

6:30

Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže

8:00
17:30

Pá
15.
3.

Pátek po 1. neděli
postní

Povýšení sv. Kříže

8:00

So
16.3.

Sobota po 1. neděli
postní

Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Jana
Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Mostkovice
sv. Josefa, Krasice
sv. Petra a Pavla

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

Ne
17.
3.

2. neděle
postní

8

17:00
7:30
9:00
9:00
10:30
11:00
18:00
18:30

