Nedělník pro 13. neděli v mezidobí 26. 6. 2022
1. ČTENÍ 1 Král 19,16b.19-21
Scéna se odehrává v 9. stol. př. Kr. v Severním Izraeli. Předcházelo jí bouřlivé období, kdy Eliáš
zastavil na hoře Karmel šířící se pohanství, ovšem za cenu velké nelibosti krále Achaba a jeho
manželky. Musel prchnout daleko do pouště na horu Sinaj (cca 400 km). Tam dostává příkaz
vrátit se a předat své poslání. Elizeus je v některých textech jmenován jako Elíša.
Hospodin řekl Eliášovi: „Elizea, syna Šafatova z Abel Mechola, pomaž za proroka
místo sebe!“
Když Eliáš odešel z hory, nalezl Elizea, syna Šafatova, jak právě oral. Měl před
sebou dvanáct spřežení, on sám byl při dvanáctém. Eliáš šel kolem něho a hodil na
něj svůj plášť. Elizeus opustil býky, běžel za Eliášem a řekl: „Prosím, ať mohu
políbit svého otce a svou matku a pak půjdu za tebou.“ Eliáš odpověděl: „Jdi a vrať
se; co jsem ti měl učinit, to jsem udělal.“
Elizeus se tedy od něho vrátil, vzal spřežení býků, zabil je, na jejich jařmu uvařil
maso a dal ho lidem k jídlu. Pak vstal, šel za Eliášem a sloužil mu.
ŽALM 16
Úzkost a ohrožení provázejí proroka z prvního čtení. Tyto pocity lze vložit do modlitby a tak si
vyprosit jistotu a Boží vedení.
Odpověď: Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.
Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě. – Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán.“
– Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, – ty mně zachováváš můj
úděl.
Velebím Hospodina, že mi byl rádcem, – k tomu mě i za noci vybízí mé nitro. –
Hospodina mám neustále na zřeteli, – nezakolísám, když je mi po pravici.
Proto se raduje mé srdce, má duše plesá, – i mé tělo bydlí v bezpečí, – neboť
nezanecháš mou duši v podsvětí, – nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení.
Ukážeš mi cestu k životu, – u tebe je hojná radost, – po tvé pravici je věčná slast.
2. ČTENÍ Gal 5,1.13-18
Svatý Pavel řeší velký problém prvních křesťanů: Musí přijmout obřízku a s ní předpisy Tóry, aby
mohli být křesťany? Pavel urputně hájí novou skutečnost: není třeba být nejprve Izraelitou se všemi
povinnostmi! Znamená tato svoboda, že nejsme vázáni žádnými morálními požadavky?
Bratři! To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus. Buďte v tom tedy pevní a
nenechte se zase zapřáhnout do toho otrockého chomoutu.
Bratři, vy jste byli povoláni ke svobodě. Ta svoboda však nesmí být záminkou,
abyste se vraceli k prosazování sebe. Spíše si navzájem posluhujte láskou. Celý
Zákon totiž ve své plnosti je obsažen v jediné větě: ‘Miluj svého bližního jako sebe.’
Jestliže se však mezi sebou koušete a požíráte, dejte pozor, abyste jeden druhého
nepohltili!
Chci říci toto: Žijte duchovně, a nepropadnete žádostem těla. Tělo totiž touží proti
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duchu, a duch zase proti tělu. Mezi nimi je vzájemný odpor, takže neděláte, co byste
chtěli. Jestliže se však necháváte vést Duchem, nejste už pod Zákonem.
EVANGELIUM Lk 9,51-62
Na tomto místě Lukášova evangelia nastává vypravěčský zlom. První věta našeho textu ukazuje,
že od této chvíle Ježíš zaměří svůj pohled na Jeruzalém, kde položí život za naši spásu. (Autor na
tomto místě dělá tzv. velkou vsuvku a do známé osy evangelia vkládá deset kapitol.)
Když se přibližovala doba, kdy měl být Ježíš vzat vzhůru, pevně se rozhodl jít do
Jeruzaléma. Poslal před sebou posly a ti cestou přišli do jedné samařské vesnice, aby
tam připravili nocleh. Ale Samaritáni ho nepřijali, protože měl namířeno do
Jeruzaléma.
Když to viděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, chceš, abychom svolali z nebe
oheň, aby je zahubil?“
On se však obrátil a přísně je pokáral. Pak šli do jiné vesnice.
A jak šli, cestou mu někdo řekl: „Půjdu za tebou všude, kam půjdeš.“
Ježíš mu však odpověděl: „Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka
nemá, kam by hlavu položil.“
Jiného zase vybídl: „Pojď za mnou!“
On však řekl: „Pane, dovol mi, abych napřed šel pochovat svého otce.“
Odpověděl mu: „Nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a zvěstuj Boží
království!“
A ještě jiný řekl: „Půjdu za tebou, Pane; jen mi dovol, abych se napřed rozloučil
doma s rodinou.“
Ježíš mu však odpověděl: „Žádný, kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není
způsobilý pro Boží království.“
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.
V hotovosti můžete přispět farnosti v kostele při sbírce, do kasičky nebo
předáním daru faráři nebo kaplanovi.
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
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
• Pro školní rok 2021/22 již byla ukončena. Přihláška pro nový školní rok bude
zveřejněna již brzy.
SVÁTOST SMÍŘENÍ
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• 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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OSTATNÍ
Kostel Povýšení svatého Kříže je každý den otevřen veřejnosti. Jen je škoda,
že se na tom nepodílíte zapisováním na služby hlídání, jak je zde připomínáno.
Zkuste si najít hodinku.
„Farní kancelář “ – je vhodné se domluvit dopředu telefonicky nebo emailem.
Je samozřejmě také možné jednoduše přijít na faru a zazvonit na faráře, určitě se
Vám, pokud bude moct, bude věnovat.
Zapisování úmyslů na mše svaté – po mši svaté v sakristii nebo přijít na faru a
zazvonit, což nemusí být vždy úspěšné, nebo telefonicky nebo emailem.
V tomto týdnu jsou volné tyto úmysly: pátek 1. 7. 18:00 PsK, sobota 2. 7. 8:00
PsK,
Dnes v neděli 26. 6. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné
požehnání.
Ve středu 29. 6. nebude večerní mše svatá v 17:00 v kostele CaM.
Po celý červenec a srpen nebude středeční večerní mše svatá v 17:00
v kostele CaM.
Ve čtvrtek 30. 6. bude v 10:30 mše svatá také v kapli svatých Andělů strážných.
Ve čtvrtek 30. 6. nebude večerní mše svatá v 17:30 v kostele PsK.
V katedrále sv. Václava v Olomouci se koná rozloučení s otcem
arcibiskupem Janem Graubnerem.
Pátek 1. 7. je první v měsíci, po ranní i večerní mši svaté budou litanie se
zásvětnou modlitbou a svátostné požehnání.
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
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nechtěl návštěvu kněze a dát o tom vědět. Nikdo z nás neví dne ani hodiny a
máme být připraveni.
• V sobotu 2. 7. se bude udělovat při ranní mši svaté svátost nemocných
• Po celý červenec a srpen nebudou nedělní večerní mše svaté v 18:00
v Krasicích.
• V neděli 3. 7. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné
požehnání.
• 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
Farnost svatých Petra a Pavla Prostějov
• Sbírky za červen 2022 (oba kostely): na opravy bylo vybráno 11320 Kč, na
splácení dluhu za rekonstrukci fary vybráno 8000 Kč. Plán sbírek na červenec srpen je vyvěšen (vývěsky vzadu v kostele)
• ve středu 29.6. v 18:30 bude v našem kostele sv. Petra Pavla “městská pouť”
- Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ. Prosíme farníky, kteří by chtěli
přispět k společnému pohoštění, aby přinesli své dary před začátkem mše sv. do
kaple sv. Lazara
• v době prázdnin (červenec - srpen) jsou zrušeny pravidelné úterní mše na faře
• Věřící studentka 4. ročníku SŠ hledá od září 2022 podnájem (pokoj) nebo
spolubydlení v Prostějově. Za případné nabídky děkuji. Klára 604 341 980
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
CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s.
Zveme děti ve věku 6-11 let na LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Termín: 22.- 26.8. 2022
od 7:30 -16:00
Základna bude na faře u kostela Povýšení sv. Kříže.
Pro přihlášení vyplňte tento formulář: 1url.cz/urtAv
kontakt: cprprostejov@ado.cz
Více informací najdete na našem webu: https://www.prostejov.dcpr.cz/
MATEŘSKÉ CENTRUM v Krasicích– každé pondělí od 9–12 hod
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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.
Kde: Centrum pro rodinu Prostějov, J. V. Sládka 2, Prostějov – Krasice,
Kontakt: Magda Greplová tel.: 605 571 846
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.
NEMOCNICE PROSTĚJOV
• Bohoslužby v nemocnici opět obnoveny, každé pondělí kromě 3. pondělka, kdy je
bohoslužba církve Českobratrské evangelické/ Československé husitské.
POSLEDNÍ PASTÝŘSKÝ LIST ARCIDIECÉZI OLOMOUCKÉ
Drazí přátelé,
když jsem před 30 lety přijímal úřad olomouckého arcibiskupa, řekl jsem tehdy v
nástupní homilii:
Slavíme mši svatou za církev, za místní církev této diecéze, která dostala nového
biskupa. My nejen prosíme za církev, my ji prožíváme. Shromážděni v této starobylé
katedrále zakoušíme radost společenství bratří a sester spojených v Ježíšově
jménu. V srdci mi znějí slova svatého Petra: „Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo,
národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví“; nebo Pavla:
„Jste Boží chrám a bydlí ve vás Boží duch“; nebo svatého Jana ve Zjevení: „Pojď, ukážu ti
nevěstu, choť Beránkovou… a ukázal mi svaté město… jak sestupuje z nebe od Boha a září
Boží vznešeností.“ Zažívat radost z církve znamená zažívat radost z Boha přítomného
v církvi, v našem společenství, v nás samých. Církev jako viditelný chrám Boží,
naplněný Duchem Svatým, tajemné Kristovo tělo, složené z nás jako údů a
proniknuté Svatým Duchem, je působivé znamení pro svět. Je jako svátost, která
pomáhá lidem hlouběji se spojit s Bohem i mezi sebou navzájem, jak říká Druhý
vatikánský koncil. Posvátná liturgie hovoří o vznešené církvi, městě postaveném na návrší,
vidí ji všichni a ona osvěcuje všechny, v ní září Beránek jako nehasnoucí světlo a ozývá se vděčný
zpěv blažených…

5

Mohli jsme si připadat jako zamilovaní, kteří se zasnili, a pak pociťuji lítost, že
realita není tak zářivá. Jistě, církev má plno chyb, a dokonce se v ní řeší i skandály. Ale
jak by neměla chyby, když jsem v ní já a vy, lidé chybující a hříšní. Ano, je to pravda,
říkáme jako realisté, ale přesto se nesmíme bát zahledět do krásy církve, abychom
dostali chuť a odvahu do budování právě takové podoby církve, jakou ukazuje sám
Pán.
Tehdy jsem mluvil o své vizi biskupské služby. Chtěl jsem spolu se svými
spolupracovníky a se všemi, kdo byli ochotní se zapojit, být stále zahleděný do
krásy Božího města, dívat se na Boží plány tohoto města a realisticky hodnotit
současný stav stavby církve na kousku staveniště, kterým je naše diecéze. Její
základy u nás jako zkušený stavitel kdysi kladl svatý Metoděj a po něm mnozí další.
V posvátné úctě k dílu našich předků, které nás zavazuje, jsme chtěli budovat svůj
díl stavby.
Děkoval jsem všem kněžím, řeholníkům i laikům, kteří žili a žijí své
křesťanství opravdově, takže Boží milost může skrze ně působit. S velkou úctou
jsem se díval na všechny, kteří jednali podle svého svědomí a zachovali věrnost
církvi i v těžkých zkouškách, na všechny, kteří nepodlehli kompromisům a
dokázali dávat Boha a jeho přikázání na první místo, na všechny, kteří měli
odvahu i v těžkých okolnostech budovat církev náročným apoštolátem, ale i na ty,
kteří přes své pády a bloudění poctivě hledali pravdu a dokázali dělat pokání.
Poukázal jsem na místa zvlažnělá a odcizená Bohu, na lidi, k nimž evangelium
ještě neproniklo, protože se nenašli ti, kdo by je hlásali srozumitelnou řečí.
Dnes mohu děkovat Bohu za církevní školy, charity, obnovená společenství
různých skupin a spiritualit i nové kostely. Boží milost působí stále. Působí taky
skrze Vás a já dnes, kdy děkuji Bohu za milost tak dlouhého působení v této
diecézi, děkuji taky Vám. Jestli se něco podařilo, bylo to díky Boží milosti a úsilí
mnohých, díky široké spolupráci. Duchovní chrám, ve kterém jsme jako živé
kameny každý na svém místě, se může stavět jen společně.
Kde se v této stavbě nachází kdokoliv z nás, to připravil Boží plán, ale na nás
záleží, jestli jsme kameny pevné, spolehlivé, dobře napojené na své sousedy,
opracované podle Božích představ a oživené Duchem Svatým. Čím ochotněji
přijímáme Boží slovo a čím rozhodněji mu říkáme své ANO, aby se mohlo vtělit do
našich skutků, tím více odpovídáme Boží představě o našem životě, otevíráme se
působení Ducha Svatého, stáváme se realizovanými křesťany a máme větší význam
pro duchovní chrám, který společně stavíme.
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Jako se nemůže skrýt město ležící nahoře, jako se rozsvícené světlo nestaví pod
kbelík nebo pod postel, ale na svícen, aby všichni v domě viděli, jako dary Ducha
Svatého nejsou dány jednotlivci pro jeho osobní užitek, ale proto, aby jimi sloužil
druhým, tak je naše společná práce na budování místní církve službou společnosti,
ve které žijeme. Nikdo z nás nemůže odsuzovat ty, kteří – řečeno slovy Písma –
sedí ve tmě, ale musíme se ptát: Je tato temnota zaviněná jen jejich slepotou, nebo je
spíš vinen ten, kterého Ježíš určil, aby byl světlem, a on dost nesvítí?
A tady musím přiznat nejen vlastní chyby, ale i mnoho našich společných dluhů,
protože velikost úkolu byla silně převyšující. Prosím o odpuštění Boha i Vás. Úkol,
který Vám zůstává, je stále přesahující, ale nebojte se ho. Jde o dílo Boží. Já dnes
odcházím na jiné pracoviště, kam mě, jak věřím, posílá Bůh. Vy zůstáváte a Vaše
poslání trvá. Modlete se, aby Vám Pán brzy poslal nového biskupa, který vás
povede, ale nezapomeňte, prosím, že záleží na Vaší spolupráci s ním, na každém z
Vás, a budujte krásný Boží chrám diecéze společně. Pamatujte v modlitbě i na mě,
abych své nové poslání zvládl. Já Vám budu nadále každodenně žehnat.
+Jan Graubner emeritní arcibiskup olomoucký

7

den

neděle
26. 6.

pondělí
27. 6.
Úterý
28. 6.
Středa
29. 6.
Čtvrtek
30. 6.
Pátek
1. 7.
sobota
2. 7.

neděle
3. 7.

Mše svaté v Prostějově od 26. 6. do 3. 7. 2022
liturgická oslava
kostel nebo kaple
čas
Povýšení sv. Kříže
7:30
sv. Cyrila a Metoděje
9:00
sv. Petra a Pavla
9:00
13. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
Povýšení sv. Kříže
10:30
sv. Josefa v Krasicích
18:00
sv. Petra a Pavla
18:30
Povýšení sv. Kříže
8:00
Pondělí 13. týdne v mezidobí
sv. Petra a Pavla
18:30
Památka sv. Ireneje, biskupa a
Povýšení sv. Kříže
18:00
mučedníka
Povýšení sv. Kříže
8:00
SLAVNOST SV. PETRA A
PAVLA, APOŠTOLŮ
sv. Petra a Pavla
18:30
sv. Petra a Pavla
6:30
Povýšení sv. Kříže
8:00
Svátek výročí posvěcení
sv. Andělů strážných
10:30
katedrály
Povýšení sv. Kříže
mše není
Povýšení sv. Kříže
8:00
Pátek 13. týdne v mezidobí
Povýšení sv. Kříže
18:00
sv. Petra a Pavla
18:30
sv. Petra a Pavla
6:30
Sobota 13. týdne v mezidobí
Povýšení sv. Kříže
8:00
sv. Jana Nepomuckého
17:00
Povýšení sv. Kříže
7:30
sv. Cyrila a Metoděje
9:00
14. NEDĚLE
sv. Petra a Pavla
9:00
V MEZIDOBÍ
Povýšení sv. Kříže
10:30
sv. Petra a Pavla
18:30
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