Nedělník pro 27. neděli v mezidobí 2. 10. 2022
1. ČTENÍ Hab 1,2-3; 2,2-4
Habakuk vystupuje před rokem 597 př. Kr., kdy Judsko prožívalo již deset let ohrožení od
Babyloňanů. První část knihy se skládá z Habakukových otázek kladených Bohu a Božích
odpovědí. Poslední věta naší perikopy je zcela zásadním argumentem v textech Nového zákona
(Řím 1,17; Gal 3,11; Žid 10,38). Hebrejské slovo „emuná“ znamená „věrnost“, ale i „víru“ a
odvozuje se od něj i slovo Amen.
Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, – ty však neslyšíš; křičím k tobě:
„Násilí!“ – ty však nepomáháš. Proč mi dáváš hledět na bezpráví? Můžeš se dívat na
soužení? Zpustošení a násilí je přede mnou, povstávají hádky, rozmáhá se svár.
Tu mi Hospodin odpověděl: „Napiš vidění, vyryj ho zřetelně na desky, aby ho mohl
každý snadno přečíst. Na určený čas totiž ještě čeká vidění, spěje však k naplnění a
nezklame. I když ještě prodlévá, počkej na ně, neboť jistě se splní, nedá se zdržet.
Hle, zahynul ten, kdo nebyl upřímný v duši, spravedlivý však bude žít pro svou
věrnost.“
ŽALM 95
Nezatvrdit srdce je zásadní podmínka, aby člověk mohl vidět velké Boží skutky. A jedině tak
může chválit Boha.
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 2 Tim 1,6-8.13-14
Pokračujeme v četbě pastorálních listů. Timoteus byl spolupracovníkem svatého Pavla a později
biskupem v Efezu. V textu narazíme na poznámky k tehdejší praxi církve, jako bylo vzkládání
rukou v rámci biskupského svěcení či chápání víry jako svěřeného pokladu, tedy čehosi tradovaného
– předávaného.
Milovaný! Vybízím tě: zase oživ plamen Božího daru, který ti byl dán vzkládáním
mých rukou. Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a
rozvážnosti! Proto se nestyď veřejně vyznávat našeho Pána ani se nestyď za mě, že
nosím kvůli němu pouta. Naopak: Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže spojené s
hlásáním evangelia.
Jako vzoru zdravé nauky se drž toho, cos ode mě slyšel, a měj přitom víru a lásku v
Kristu Ježíši. Ten drahocenný, tobě svěřený poklad opatruj skrze Ducha svatého,
který v nás bydlí.
.
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EVANGELIUM Lk 17,5-10
V předchozích textech nedělních evangelií se mluvilo o bohatství (Lk 16). Jde nejen o to být
nespoutaný majetkem, ale k dosažení Božího království je třeba odpouštět (verš 3-4), věřit a s
vírou jednat (verš 5-6), ale také mít pravdivé povědomí, kým jsme my a kým je Bůh (verš 7-10).
Apoštolové prosili Pána: „Dej nám více víry!“
Pán řekl: „Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko a řekli této moruši: ‘Vyrvi se i s
kořeny a přesaď se do moře!’, poslechla by vás.
Když někdo z vás má služebníka a ten orá nebo pase, řekne mu snad, až se vrátí z
pole: ‘Hned pojď a sedni si ke stolu’? Spíše mu přece řekne: ‘Připrav mi večeři,
přepásej se a obsluhuj mě, dokud se nenajím a nenapiji. Potom můžeš jíst a pít ty.’
Děkuje snad potom tomu služebníkovi, že udělal, co mu bylo přikázáno?
Tak i vy, až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: ‘Jsme jenom
služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.’
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby, služby ve
farnosti a dary pro farnost.
• Prosím, pamatujte na farnost svými finančními příspěvky a dary.
Bezhotovostně můžete přispět zasláním daru na účet farnosti
1500345309/0800 (ze zákonných důvodů uvádějte, prosím, že se jedná o dar na
hlavní činnost).
• O potvrzení o daru si můžete požádat zde: http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk
SVÁTOST SMÍŘENÍ
• V neděle a zasvěcené svátky s nedělním pořadem bohoslužeb – půl hodiny
před ranní mší svatou, před ostatními nedělními a svátečními bohoslužbami podle
časových možností – u PsK sledujte informační obrazovku v kostele.
• Všední dny a sobota, kromě času před čtvrteční večerní mší svatou– půl
hodiny před ranní a večerní mší svatou.
• Zpovídá se v kapli Nejsvětější Trojice nebo na zahradě.
• Je možné se na udělení svátosti smíření domluvit individuálně. V případě,
že máte nějaký problém nebo si o něčem potřebujete ve svátosti smíření
promluvit, je určitě individuální domluva ta nejlepší volba. Nejlepší čas pro
takovou svátost smíření je v pátek od 16.00 do 17:00.
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
• Ve čtvrtek 6. 10. od 16:30.
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• Vyučování probíhá v prostorách ZŠ při CMG.
• Po skončení hodiny je společná modlitba s krátkou katechezí pro všechny ročníky
v kapli v budově CMG.
• Vyučuje se v šesti skupinách: 1.,2.,3.,4.,5., a 6-9.
• Pokud jste své dítě ještě nepřihlásili, pak vyplňte přihlášku:
https://forms.gle/7i7cVmizRiLmvAUT8
(kdo máte v ruce vytištěný Nedělník, tak odkaz najdete na farních stránkách
povyseni.dpv.cz)PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ A NA BIŘMOVÁNÍ
• V novém pastoračním roce proběhnou přípravy na přijetí svátostí, které nás
po křtu uvádějí do plnosti křesťanského života – svaté přijímání a
biřmování.
• Chceme spojit síly a přípravy by probíhaly společně pro farnost Povýšení s Petra a
Pavla.
• Již je možné přihlašovat děti na první svaté přijímání.
Zde vyplňte přihlášku na přípravu na první svaté přijímání:
https://forms.gle/pF9GNDHLdQ9nU1Jc9 (kdo máte v ruce vytištěný
Nedělník, tak odkaz najdete na farních stránkách povyseni.dpv.cz a
petrpavel.dpv.cz).
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ
• Také na přípravu na biřmování se již můžete přihlásit.
Zde vyplňte přihlášku na biřmování:
https://forms.gle/b8dYYSBAXKnxh2bf7 (kdo máte v ruce vytištěný Nedělník,
tak odkaz najdete na farních stránkách povyseni.dpv.cz a petrpavel.dpv.cz).
•
•
•
•
•
•
•

AKTUÁLNĚ TENTO TÝDEN
„Farní kancelář“ –nejlépe po předchozí domluvě, ale je jistě možné zkusit
nejlépe od středy do pátku zazvonit na faře.
Zapisování úmyslů na mše svaté – nejlépe po mši svaté v sakristii nebo viz
farní kancelář.
V tomto týdnu jsou volné úmysly: nejsou, ale v příštím ano.
Dnes v neděli 2. 10. bude v 16:00 poutní mše svatá v kapli svatých Andělů
strážných.
Dnes v neděli 2. 10. bude v 19:00 kostele PsK zpívaný kompletář a sv. požehnání.
Ve středu 5. 10. bude v 16:00 mše svatá v kapli svaté Anny.
Pátek 7. 10. je první v měsíci, po ranní i večerní mši svaté budou litanie se
zásvětnou modlitbou a svátostné požehnání.
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• Nezapomínejte, prosím, hlásit nemocné, které bychom mohli navštívit
doma. Přes dobu covidovou se nám zájem o navštěvování doma nějak téměř
vytratil. Zkuste se, prosím, zamyslet nad tím, jestli není ve Vašem okolí někdo,
kdo chodil do kostela a už nechodí a případně ho oslovit a zeptat se, zda by
nechtěl návštěvu kněze a dát o tom vědět. Nikdo z nás neví dne ani hodiny a
máme být připraveni.
• V sobotu 8. 10. se bude udělovat při ranní mši svaté svátost nemocných.
• V neděli 9. 10. bude v 15:00 setkání členů živého růžence u PsK. Nejprve
pobožnost a potom setkání na faře.
• V neděli 9. 10. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a sv. požehnání.
• Na podzim začíná příprava dospělých na křest, pokud máte zájem, anebo
o někom víte, neváhejte se ozvat.
• Pamatujte ve svých modlitbách na ty, kdo o Velikonocích přijali svátost křtu, a na
ty, kdo přistoupili k prvnímu svatému přijímání a k biřmování.
Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov, Filipcovo nám, 20/4, Prostějov, 796
01,734684784, email: faprostejov-psk@ado.cz, www.povyseni.dpv.cz, farář a děkan P. Aleš
Vrzala
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PODLAHA NA KŮRU FARNÍHO KOSTELA
Milí farníci,
rád bych Vás dnes blíže informoval o díle, na kterém se v našem kostele pracuje již od
konce června, to je rekonstrukce dřevěné masivní podlahy na hudebním kůru.
Důvodem pro zahájení rekonstrukce byl dlouhodobě havarijní stav podlahy – prkna byla na
některých místech ztrouchnivělá, již před několika lety se v jednom místě podlaha
prolomila; je to však pochopitelné, vzhledem k tomu, že stáří její hlavní části činilo téměř
100 let a některé části jsou ještě starší. Vzhledem k nekvalitnímu řemeslnému zpracování
podlaha silně vrzala, což se neslo celým kostelem a mělo rušivé účinky jak při liturgii, tak při
koncertech.
Od počátku prací bylo jasné, že nechceme podlahu ošidit nějakým linoleem, laminátem
nebo přes ni přehodit koberec a tvářit se, že se nic neděje. Cílem bylo zhotovit poctivou
masivní dřevěnou podlahu v co nejlepší řemeslné kvalitě – zaprvé pro její dlouhou
životnost, zadruhé pro její estetickou a památkovou vhodnost do historických prostor,
zatřetí proto, že Hospodinu máme přinášet to nejlepší, co máme – a kde více by se to mělo
projevit, než na péči o náš kostel?
Bohužel jako farnost nejsme natolik finančně zabezpečeni, abychom si mohli dovolit
najmout firmu, která by takovou zakázku zrealizovala od A do Z. Vydali jsme se cestou
konzultací s odborníkem a provedení většiny prací svépomocí.
Postupně tedy probíhala demontáž staré podlahy, vyklízení prostoru mezi klenbou a
podlahou, kde se nacházely hromady prachu a stavební suti, kterou nám zde zanechali naši
předkové. Vše probíhalo s náležitou opatrností, aby nedošlo k poškození varhan nebo
jiných historických prvků. Následovala příprava dřeva ve stolařské dílně (volba padla na
modřín, vzhledem k jeho dobré trvanlivosti, odolnosti proti škůdcům a kompromisní ceně
vůči dubu), aklimatizace dřeva před montáží v prostoru kostela, příprava srovnaného
podkladního roštu, příprava prostupů pro novou elektroinstalaci na kůru (která je mj.
celkově v kostele taktéž v neudržitelném stavu, vzhledem k jejímu téměř 50letému stáří)
včetně rozvodů pro nové osvětlení křížové cesty (které nahradí původní svícny, které
pozorovatele oslňovaly). Následně se fošny krátily na odpovídající délky a postupně se vše
montovalo. V posledních třech dnech se provedlo ošetření povrchu dvěma nátěry
voskovým olejem – proto těch několik mší svatých bez varhanního doprovodu a s
nepříjemným zápachem.
5

K dnešnímu dni je tedy dokončená montáž nové podlahy. A co ještě zbývá? Především
zhotovení části bočního obložení zábradlí a další stolařské detaily; dále dokončení nové
elektroinstalace na kůru a zhotovení vhodných lavic a klekátek pro zpěváky.
Musím říct, že oproti mým původním představám tato akce dalece přesáhla náročnost,
kterou jsem předpokládal. Každý, kdo někdy na něčem pracoval v kostele však ví, že z
každé nefunkční drobnosti se vyklubou dva další pořádné problémy. Také měřítko všeho je
v kostele větší – vždyť jen kůr bez galerií má rozlohu přibližně 70 m2, což odpovídá
velikosti pěkného bytu.
Avšak díky ochotě mnoha z vás, kteří u toho byli a
pomáhali to vypadá, že se podaří dílo dovést do
zdárného konce. Ať už jsme se na práci domluvili,
nebo jste se "jen" přichomýtli a pomohli s nějakou
drobností, patří Vám srdečné Pán Bůh zaplať.
A jak jsme na tom finančně? Materiálové - a tedy
jediné - náklady na tuto akci činí přibližně
170.000 Kč, což při dnešních cenách práce
znamená přibližně dvoutřetinovou úsporu oproti
zhotovení zakázky firmou.
Budu rád, když výše uvedené pro Vás učiní
obligátní ohlášku „Myslete na farnost svými
příspěvky a dary“ něčím konkrétním a lépe
představitelným. Tato akce se uskutečňuje také
díky Vašim štědrým finančním příspěvkům – a čím
štědřejší budete, tím krásnější náš kostel – vizitka
pro Hospodina – bude. Uvědomuji si, že vládnoucí
nejistota na trhu cen s energiemi nás všechny uvádí
do nepříjemné situace a může se negativně projevit
na naší štědrosti při nedělních sbírkách – avšak
mějme na paměti, že pokud farnost peníze na energie mít nebude, vrata se zamknou a farář
se odstěhuje – nikdo jiný to za nás nevyřeší, nezaplatí.
Rád Vás na kůru provedu, zodpovím Vaše jakékoliv dotazy a vyslechnu si libovolnou
zpětnou vazbu :-)
David Indra, varhaník

Přeji požehnané dny,
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Farnost svatých Petra a Pavla Prostějov
• Dnes je pravidelná sbírka na TREFU (splácení půjčky na rekonstrukci fary)
• Adorace za kněze jsou pravidelně první středu – 5.10.2022. Večerní adorace
(nejen) pro mládež budou pravidelně každý 3.pátek, to znamená 21.10.2022
• Oznamuji, že od 7. do 15.10. nebudu přítomen ve farnosti (víkend pro mládež,
duchovní cvičení) Obracejte se, prosím, s svými dotazy nebo požadavky na
někoho ze salesiánů (P. Ladislav Hubáček, tel: 604103871; P. Oldřich Macík, tel:
732369591; P. Ladislav Banďouch, tel: 739657997
Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla Prostějov, Lidická 1894/1a, Prostějov, 79601,
email: faprostejov-spap@ado.cz, www.petrpavel.dpv.cz, administrátor P. Josef Klinkovský, SDB,
tel: 608629241
MINISTRANTI
• Ministrantské schůzky (pro ministranti z obou farností) v novém školním roce
budou bývat 1 x za 14 dní v pátek.
Začátek v 15.30 - až 17.00 hodin.
Sraz na petrské faře, Lidická 1a, Prostějov.
• První letošní ministrantská schůzka bude v pátek 30. září.
CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s.
• Ve středu 5. 10 bude po ranní mši svaté setkání seniorů
MARIANKY
• MARIANKY, BOŽÍ HOLKY OPĚT V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE!!!
Pro děvčata 3.- 6. třídy ZŠ opět chystáme pravidelná měsíční setkání mariánské
skupinky "Marianek".
Bližší informace se upřesní během měsíce října a také na blogu Marianek, který
můžete sledovat.
SHM
• Zveme všechny děti ve věku od 7 do 12 let na podzimní prázdniny na
Annabergu, v termínu od 25. do 29. října 2022. Budeme společně s Asterixem a
Obelixem plnit 12 náročných úkolů, které jim zadal samotný Caesar. Pokud
uspějeme, jistě nás čeká velká odměna. Také strávíme čas v krásné přírodě
Jeseníků, budeme něco tvořit a povídat si o Pánu Bohu.
• Více informací a přihlašování naleznete na našem webu shmpv.cz.
• Na všechny se moc těší Dan Hruda a jeho tým animátorů.
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den

Neděle
2. 10.

pondělí
3. 10.
Úterý
4. 10.

Mše svaté v Prostějově od 2. 10. do 9. 10. 2022
liturgická oslava
kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
27. NEDĚLE
Povýšení sv. Kříže
V MEZIDOBÍ
sv. Andělů strážných
sv. Josefa
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Pondělí 27. týdne v mezidobí
sv. Petra a Pavla

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

Památka sv. Františka z Assisi

Povýšení sv. Kříže

18:00

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

8:00
16:00
17:00
18:30
6:30
8:00

Povýšení sv. Kříže
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
sv. Josefa
sv. Petra a Pavla

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

Středa
5. 10.

Středa 27. týdne v mezidobí

Čtvrtek
6. 10.

Čtvrtek 27. týdne v mezidobí

Pátek
7. 10.

Památka Panny Marie Růžencové

sobota
8. 10.

Sobota 27. týdne v mezidobí

Neděle
9. 10.

28. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
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18:00

