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Nedělník pro 2. neděli v mezidobí 16. 1. 2022 
1. ČTENÍ Iz 62,1-5 
Zaslíbení z druhé poloviny 6. stol. př. Kr. bylo napsáno předně pro Jeruzalém, který byl v té době 
pobořený. Ale v souvislosti s dnešním evangeliem dostávají svatba, manželství a Boží zaslíbení 
nový význam. Svatba je symbolem Boží obnovy. Lidskou prázdnotu a opuštěnost Bůh proměňuje. 
Kvůli Siónu neumlknu, kvůli Jeruzalému neutichnu, dokud jeho spravedlnost 
nevzejde jak světlo, dokud se jeho spása nerozhoří jak pochodeň. 
Tu národy uvidí tvou spravedlnost a všichni králové tvou slávu. Obdaří tě novým 
jménem, které určí Hospodinova ústa. 
Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce, královskou čelenkou v dlani svého 
Boha. 
Nebudeš se již nazývat „Opuštěná“ a tvá zem „Osamělá“. Tvým jménem bude „Mé 
zalíbení je v ní“ a jméno tvé země „V manželství daná“, neboť si v tobě zalíbil 
Hospodin a tvá země dostane muže. 
Jako se jinoch snoubí s pannou, tak se s tebou zasnoubí tvoji synové. Jako se raduje 
z nevěsty ženich, tak se tvůj Bůh zaraduje z tebe. 
ŽALM 96 
Žalm je modlitbou naplněnou radostí ze záchrany. „Nová píseň“ je reakcí všech, kdo zakusili 
něco „nového“. Boží záchrana zaslíbená v prvním čtení je důvodem k radosti, zvláště když se 
zaslíbení stalo skutečností (evangelium). 
Odpověď: VYPRAVUJTE MEZI VŠEMI NÁRODY O HOSPODINOVÝCH 
DIVECH. 
Zpívejte Hospodinu píseň novou, – zpívejte Hospodinu, všechny země! – Zpívejte 
Hospodinu, velebte jeho jméno! 
Rozhlašujte den ze dne jeho spásu! – Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, – mezi 
všemi národy o jeho divech. 
Vzdejte Hospodinu, rodiny národů, – vzdejte Hospodinu slávu a moc, – vzdejte 
Hospodinu slávu, hodnou jeho jména. 
V posvátném rouchu klaňte se Hospodinu! – Třeste se před ním, všechny země! – 
Hlásejte mezi pohany: – Hospodin kraluje, národy řídí podle práva. 
2. ČTENÍ 1 Kor 12,4-11 
Po tři neděle budeme sledovat 12. kapitolu Prvního listu Korintským, což je odpověď svatého Pavla 
na otázky mladé křesťanské komunity. V kapitole 12–14 reaguje zřejmě na spor o vznešenost 
duchovních darů (charismat). Podle 14. kapitoly se zdá, že se lidé s darem modlitby v „jazycích“ či 
„modlitby z Ducha“ povyšovali. Díky řešení tohoto sporu nám Pavel zanechal vzácné pojednání o 
duchovních darech. 
Bratři! Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale 
je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to 
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všechno ve všech působí. 
Ty projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. Jednomu 
totiž Duch dává dar moudrosti, jinému zas tentýž Duch poskytuje poznání, jinému 
se opět dostává víry od téhož Ducha, jiný zase má od téhož Ducha dar uzdravovat, 
jiný konat zázračné skutky, jiný promlouvat pod vlivem vnuknutí, jinému zase je 
dáno, aby dovedl rozeznávat, jakým duchem se co nese, jiný může mluvit rozličnými 
neznámými jazyky a jiný zase má dar, aby uměl vykládat, co tím jazykem bylo 
řečeno. 
To všechno působí jeden a týž Duch. On vhodně přiděluje každému zvlášť, jak 
chce. 
EVANGELIUM Jan 2,1-11 
Je to první zázrak, který apoštolové vidí, a uvěří. Proto je tento příběh v Janově evangeliu 
viditelným zahájením mesiánské doby a začíná jím veřejné Ježíšovo vystoupení. Klíčem k perikopě 
je verš 11: „tím zjevil svou slávu“. Svatba je symbolem mesiánské doby. Víno je znamením 
požehnání. 
Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván 
také Ježíš a jeho učedníci. 
Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: „Už nemají víno.“ Ježíš jí odpověděl: „Co 
mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina.“ Jeho matka řekla služebníkům: „Udělejte 
všechno, co vám řekne.“ 
Stálo tam šest kamenných džbánů na vodu, určených k očišťování předepsanému u 
židů, a každý džbán byl na dvě až tři vědra. Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte džbány 
vodou!“ Naplnili je až po okraj. A nařídil jim: „Teď naberte a doneste správci 
svatby!“ 
Donesli, a jakmile správce svatby okusil vodu proměněnou ve víno – nevěděl, 
odkud je, ale služebníci, kteří čerpali vodu, to věděli – zavolal si ženicha a řekl mu: 
„Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno, a teprve až se hosté podnapijí, víno 
horší; ale ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle.“ 
To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil; tím zjevil svou slávu, a 
jeho učedníci v něj uvěřili. 
 
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov 

• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby, služby ve 
farnosti a dary pro farnost. 

• Dnes se koná pravidelná měsíční sbírka na údržbu a opravy kostelů a fary. 
• 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.   
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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 
 

VLÁDNÍ OPATŘENÍ 
• Od 3. 1. platí tato pravidla:  

 Bohoslužby 
• Jako ochranu nosu a úst je nutné použít respirátor nebo 

obdobný prostředek splňující předepsané parametry.  
• Je doporučeno vynechat podání ruky a přijímat na ruku.  

 Ostatní aktivity uvnitř budov se mohou konat v počtu 20 osob, při 
konání akcí s větším počtem účastníků je třeba kromě předepsané 
ochrany dýchacích cest také a) mít platný test RT-PCR pro mladší 18 let 
nebo mající kontraindikace pro očkování nebo pro rozočkované  b)nebo 
mít 14 dnů od ukončeného očkování nebo c)nebo mít do 180 dnů od 
prodělání covidu a být schopen toto prokázat, toto má pro některé 
skupiny a činnosti svá pravidla.  
 
 

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. 

• Pro svátost smíření, která má z jakéhokoliv důvodu trvat déle a omezený 
čas před mší svatou by na ni nevystačil, bude vyhrazen čas v pátek, kdy 
není příprava na první svaté přijímání, od 16:30 do 17:30 na faře v bývalé 
kanceláři.  

 
OTEVŘENÝ KOSTEL – OTEVŘENÝ BETLÉM až do Hromnic 

• Prosím, zapojte se do hlídání kostela. Rozpis je opět umístěn na stolku 
v kostele. 

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 

• Ve čtvrtek 20. 1. od 16:30. 
• Pro všechny skupiny by měla být výuka ve škole, v případě nějaké změny 

bude katecheta informovat svoji skupinu. 
• Vyučování probíhá v prostorách ZŠ při CMG. 
• Vyučuje se v šesti skupinách: 1.,2.,3.,4.,5., a 6-9. 
• Přihlášky jsou k dispozici v kostelích a na povyseni.dpv.cz. 
• Jedná se o pravidelnou volnočasovou aktivitu v neměnném kolektivu – není třeba 

dokládat ON. 
 

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ  
• Další setkání se uskuteční v pátek 21. v 16:30 v katechetickém sále nad 

sakristiemi, vstup z Lutinovovy ulice. 
• Jedná se o pravidelnou volnočasovou aktivitu v neměnném kolektivu do 20 

účastníků– není třeba dokládat ON. 
 

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 
• Další setkání proběhne v sobotu 22. 1. v 18:00 na faře. 
• Jedná se aktivitu v počtu do 20 účastníků, není třeba dokládat ON. 

 
OSTATNÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE 

•  „Farní kancelář “– je vhodné se domluvit dopředu telefonicky nebo emailem. 
Je samozřejmě také možné jednoduše přijít na faru a zazvonit, to ale někdy 
nemusí být úspěšné. 

• Zapisování úmyslů na mše svaté – po mši svaté v sakristii nebo přijít na faru a 
zazvonit, což ale někdy nemusí být úspěšné, nebo telefonicky nebo emailem. 

• V tomto týdnu jsou volné úmysly: středa 19. 1. 8:00 PsK, pátek 21. 1. 8:00 PsK. 
• Dnes v neděli 16. 1. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 

požehnání. Jste srdečně zváni k účasti v kostele. 
• Ve čtvrtek 20. 1. bude při mši sv. v 17:30 katecheze pro děti. 
• V neděli 23. 1. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 

požehnání. Jste srdečně zváni k účasti v kostele. 
• Pamatujte ve svých modlitbách na ty, kdo se připravují na přijetí svátosti křtu, na 

první svatou zpověď a první svaté přijímání a na biřmování. 
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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 

• V pondělí 17. 1. 2022 bude v kostele sv. Petra a Pavla modlitba celého růžence 
od 16,45 hod. 

• Ve čtvrtek 20. 1. v 18:30 bude setkání farní rady 
• V sobotu 22. 1. odpoledne ve 14 na faře bude akce pro děvčata – Marianky 
• V neděli 30. 1. připravujeme oslavu sv. Jana Boska, bohoslužby v kostele sv. Petra 

a Pavla budou v 11:00 a v 18:30 
• Nabízíme k volnému rozebrání knihy po zemřelém salesiánovi Emilovi Matušů. 

Na faře bude otevřeno vždy v neděli po ranní mši sv. Přijďte si vybrat, nabídka 
trvá až do konce ledna. 

• Salesiáni Dona Boska prosí o modlitbu za provinciální kapitulu, která se koná ve 
Fryštáku a její 1.část proběhne od 17.-21.1.2022. 

• Budete-li chtít podpořit projekt záchrany varhan v kostele sv. Jana Nepomuckého 
v Prostějově, můžete přispět dobrovolnou částku na transparentní účet: 
2301571260/2010 - Spolek pro záchranu varhan v kostele sv. Jana Nepomuckého 
v Prostějově 

• Novoroční benefiční koncert z kostela sv.Jana Nepomuckého k poslechu: 
https://petrpavel.dpv.cz/zaznam-beneficniho-koncertu/ 

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 
 
 
 
 
 
 

Tříkrálové koledníky je také možné přivítat online: 
 https://bit.ly/TriKralove2022 

 
• V kostele u Povýšení je ještě dnes umístěna zabezpečená kasička, která se 

pravidelně vyměňuje za novou. 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
https://petrpavel.dpv.cz/zaznam-beneficniho-koncertu/
mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
https://bit.ly/TriKralove2022
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• Pro ty z vás, kteří máte bankovnictví v chytrém telefonu je tu také kratší 
cesta, jak přispět na Tříkrálový sbírkový účet pro Charitu Prostějov: 
66008822/0800 VS: 777970059 

 
  

Cílem sbírky je formovat veřejnost k sociálnímu cítění a pomoc bližním skrze 
podpory činnosti všech složek Charity Česká republika. 
Konáním Tříkrálové sbírky tak mají občané ČR možnost podílet se na charitativní 
práci a zapojit se do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. 
Podrobné informace se dozvíte na oficiálních stránkách www.trikralovasbirka.cz 
 

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA 
•  Ekumenická bohoslužba Za jednotu křesťanů se bude konat v neděli 23.1.2022 v 

16 hod. v modlitebně ČCE, Kollárova 6. 
 

MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV 
• Spolčo VIP – věřící i v pátek. V pátek 21.1. V 18.00 v kostele PsK mše svatá za 

mládež našeho děkanátu. Spolčo od 19:00 do 20:00 na CMG. Po spolču možnost 
posezení u kávy a čaje. Více na mladez.dpv.cz 
 

NABÍDKA PRO ABSOLVENTY DEVÁTÝCH TŘÍD 
Střední odborná škola svatého Jana Boska v Kroměříži již čtvrtým rokem 
poskytuje vzdělání v tříletých učňovských oborech: 
 
41-56-H/01 Lesní mechanizátor 
41-56-H/02 Opravář lesnických strojů 41-52-H/01 Zahradník 
41-51-H/01 Zemědělec-farmář 
 
Škola se může rovněž pochlubit prvními úspěšnými absolventy, z nichž 
mnozí pokračují v nástavbovém studiu, kde nabízíme tyto obory: 
41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 41-44-L/51 
Zahradnictví 

http://www.trikralovasbirka.cz/
https://mladez.dpv.cz/
https://www.prostejov.charita.cz/res/archive/010/001146_04_019459.png?seek=1640683260
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 14. a 15.1.2022 
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU zasílejte do 1.3.2022 
Aktuální informace ke Dni otevřených dveří a přihláškám najdete: 
www.sosbosko.cz 
 

SKM PROSTĚJOV 
SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE PROSTĚJOV ZVE DÍVKY VE VĚKU 
10-15 LET NA VÝLET PRO HOLKY ZA BETLÉMSKOU HVĚZDOU 
Kdy:22. 1. 2022 v 10:00 
Odjezd od fary sv. Petra a Pavla, Lidická1a, Prostějov Cena:150Kč 
Návrat: v 17:00 – opět k faře 
Více informací na: shmpv.cz 
Přihlásit se můžete na:1url.cz/wKvqV 
navštívíme výstavu betlémů v Hruškách u Slavkova 
prožijeme mši svatou 
po obědě vyrazíme do Brna-Líšně k salesiánům na brusle 
 

MARIANKY  
MARIANKY, BOŽÍ HOLKY SE SEJDOU JIŽ PODRUHÉ  
2. setkání mariánské skupinky děvčat 3.-5. třídy ZŠ se uskuteční v sobotu 22.1.2022 
na stejném místě a ve stejnou hodinu jako minule. Tedy na faře („TREFA“) u sv. 
Petra a Pavla v Prostějově (u salesiánů) od 14 hodin. 
Bližší informace: plakátek na nástěnce kostela a také na novém blogu Marianek. 
 
Milí rodiče, budeme moc rádi, že svá děvčata přivedete a podpoříte. Kéž se Boží dílo daří! 
 
Vážíme si také duchovní podpory farností, že na děvčata – marianky – pamatujete 
ve svých modlitbách. 
Na všechny stávající a také na nové Marianky, Boží holky se moc těšíme  

Marki Castellar 
 
MARIANKY, BOŽÍ HOLKY MAJÍ NOVÝ BLOG!!!  
„S PANNOU MARIÍ RADOSTNĚ K JEŽÍŠI“ 
S mariánskou skupinkou děvčat Marianek se můžete nyní setkat také virtuálně a 
dozvíte se například, jak probíhalo 1. setkání v prosinci. 
Stačí kliknout na: https://mbhpv.blogspot.com/ nebo přes následující QR kód: 
 
 

http://www.sosbosko.cz/
https://1url.cz/wKvqV
http://1url.cz/1TPEN
http://1url.cz/1TPEN
http://1url.cz/1TPEN
http://1url.cz/1TPEN
https://mbhpv.blogspot.com/
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Mše svaté v Prostějově od 16. 1. do 23. 1. 2022 

den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

neděle 
16. 1. 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Povýšení sv. Kříže 7:30 
sv. Cyrila a Metoděje 9:00 

sv. Petra a Pavla 9:00 
Povýšení sv. Kříže 10:30 

sv. Josefa v Krasicích 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 

pondělí 
17. 1. Památka sv. Antonína, opata 

Povýšení sv. Kříže 8:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 

Úterý 
18. 1. 

Památka Panny Marie, Matky 
jednoty křesťanů Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
19. 1. Středa 2. týdne v mezidobí 

Povýšení sv. Kříže 8:00 
sv. Cyrila a Metoděje 17:00 

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
20. 1. Čtvrtek 2. týdne v mezidobí 

sv. Petra a Pavla 6:30 
Povýšení sv. Kříže 8:00 
Povýšení sv. Kříže 17:30 

Pátek 
21. 1. 

Památka sv. Anežky Římské, panny 
a mučednice 

Povýšení sv. Kříže 8:00 
Povýšení sv. Kříže 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 

sobota 
22. 1. Sobota 2. týdne v mezidobí 

sv. Petra a Pavla 6:30 
Povýšení sv. Kříže 8:00 

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
23. 1. 

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
NEDĚLE BOŽÍHO 

SLOVA 

Povýšení sv. Kříže 7:30 
sv. Cyrila a Metoděje 9:00 

sv. Petra a Pavla 9:00 
Povýšení sv. Kříže 10:30 

sv. Josefa v Krasicích 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 

 
Mše svaté slavené v kostele Povýšení sv. Kříže jsou přenášeny na YouTube kanálu 
farnosti youtube.com/prostejovfarnost. 

https://youtube.com/prostejovfarnost
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