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Nedělník pro 3. neděli v mezidobí 23. 1. 2022 
1. ČTENÍ Neh 8,2-4a.5-6.8-10 
Slavnost nového začátku – v 5. stol. př. Kr. se po více jak sto letech podařilo obnovit jak chrám, 
tak i vlastní slavení bohoslužeb. Lidé však již nevěděli, jak bohoslužba vypadala ani co bylo 
obsahem Božího zákona. A tak bylo třeba obnovit nejen zasvěcení Hospodinu, ale také bylo třeba 
vše vysvětlit. 
Kněz Ezdráš přinesl Zákon před shromážděné muže i ženy a všechny, kdo byli 
schopni rozumět. Bylo to prvního dne sedmého měsíce. Četl z něho na prostranství 
před Vodní bránou od svítání do poledne před muži a ženami a přede všemi, kdo 
byli schopni rozumět. Všichni poslouchali knihu Zákona s napětím. 
Ezdráš, znalec Písma, stál na dřevěném výstupku, který pro ten účel zhotovili. 
Otevřel knihu před očima všeho lidu – stál totiž výše než všichni lidé – a když ji 
otevřel, všechen lid povstal. Ezdráš velebil Hospodina, velikého Boha, a všechen lid 
odpověděl se zdviženýma rukama: „Amen, amen!“ Vrhli se na kolena a klaněli se 
Hospodinu až k zemi. 
Četlo se v knize Božího zákona, předkládali a vykládali ho, a tak pochopili, co se 
četlo. Místodržitel Nehemiáš a znalec Písma a kněz Ezdráš i levité, kteří poučovali 
lid, řekli všemu lidu: „Dnešní den je zasvěcen Hospodinu, vašemu Bohu, nebuďte 
smutní a neplačte!“ Všechen lid totiž plakal, když slyšeli slova Zákona. Ezdráš jim 
řekl: „Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte výslužky těm, kteří si 
nemohli nic připravit, neboť tento den je zasvěcen našemu Pánu. Nebuďte 
zarmouceni, neboť radost z Hospodina je vaše síla!“ 
ŽALM 19 
Tento žalm je oslavou Božího zákona, který jsme v 1. čtení připomněli. Dnes se můžeme připojit 
k radosti Izraele a chválit Boha za dar jeho „příkazů“. Vždyť vedou k životu. 
Odpověď: Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život. 
Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši, – Hospodinův příkaz je 
spolehlivý, – nezkušenému dává moudrost. 
Hospodinovy předpisy jsou správné, – působí radost srdci, – Hospodinův rozkaz je 
jasný, osvětluje oči. 
Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá navěky, – Hospodinovy výroky jsou 
pravdivé, – všechny jsou spravedlivé. 
Nechť se ti líbí slova mých úst – i smýšlení mého srdce, – Hospodine, má Skálo, 
vykupiteli můj! 
2. ČTENÍ 1 Kor 12,12-30 
Pokračujeme ve čtení 12. kapitoly, o duchovních darech. Nesrovnalosti v komunitě přiměly svatého 
Pavla, aby vysvětlil, jak se lidé vzájemně doplňují. Stejně pracuje i Duch svatý. Každému dává jiný 
dar. Díky tomu máme zachycenu jednu z významných teologických reflexí církve v Písmu. 
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Bratři! Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů, ale všechny údy těla, 
přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu také u Krista. 
Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo – ať už jsme židé 
nebo pohané, otroci nebo svobodní – všichni jsme byli napojeni jedním Duchem. 
Ani tělo se přece neskládá z jednoho údu, ale z mnoha. Kdyby řekla noha: „Nejsem 
ruka, a proto nepatřím k tělu,“ proto ještě k tělu patří! A kdyby řeklo ucho: „Nejsem 
oko, a proto k tělu nepatřím,“ proto ještě k tělu patří! Kdyby bylo celé tělo jenom 
oko, kde by byl sluch? Kdyby bylo celé tělo jenom sluch, kde by byl čich? 
Takto však umístil Bůh každý z údů v těle, jak sám chtěl. Kdyby všechno bylo jen 
jeden úd, kam by se podělo tělo? Takto však je sice mnoho údů, ale jenom jedno 
tělo. Oko tedy nemůže říci ruce: „Nepotřebuji tě!“, nebo zase hlava nohám: 
„Nepotřebuji vás!“ 
Spíše naopak: tělesné údy zdánlivě nejslabší jsou nejpotřebnější. A zrovna těm 
údům, které na těle pokládáme za méně ušlechtilé, právě těm v oblékání 
projevujeme větší pečlivost, a údy, za které se stydíme, tím slušněji se zakrývají, 
kdežto údy ušlechtilé takové ohledy nepotřebují. Bůh sestavil tělo tak, že se údům 
podřadnějším věnuje větší pečlivost, aby nenastal v těle nepořádek, ale aby se údy 
vzájemně staraly jeden o druhý. Trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy, je--li 
některý úd vyznamenán, všechny ostatní údy se s ním radují. 
Vy jste Kristovo tělo a každý z vás jeho úd. Bůh ustanovil, aby v církvi jedni byli 
misionáři, druzí proroky, třetí učiteli. Někteří dále mají moc dělat zázraky, jiní dar 
uzdravovat, pomáhat, řídit, mluvit rozličnými jazyky. Jsou snad všichni misionáři? 
Jsou všichni proroky? Jsou všichni učiteli? Mají všichni moc dělat zázraky? Mají 
všichni moc uzdravovat? Mluví všichni jazyky? Umějí všichni ty řeči v neznámém 
jazyku pronesené vykládat? 
EVANGELIUM Lk 1,1-4; 4,14-21 
Tento úryvek je složen ze dvou částí – úvod k Lukášovu evangeliu, kde autor popisuje důvod 
sepsání, komu celé toto dílo píše i metodu, jak pracoval. A pak přeskočíme tři kapitoly – Ježíšovo 
dětství, událost křtu i pokušení na poušti. Ježíš nyní veřejně vystupuje v moci Ducha, jak dokládá 
i citace proroka (Iz 61,1-2). 
Už mnoho lidí se pokusilo sepsat vypravování o událostech, které se dovršily mezi 
námi, jak nám je odevzdali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky slova. 
A tak, když jsem všechno od začátku důkladně prozkoumal, rozhodl jsem se i já, že 
to pro tebe, vážený Theofile, uspořádaně vypíšu, aby ses tak mohl přesvědčit o 
spolehlivosti té nauky, v které jsi byl vyučen. 
Když se Ježíš vrátil v síle Ducha do Galileje, pověst o něm se roznesla po celém 
kraji. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. 
Ježíš přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy. 
Povstal, aby předčítal z Písma. Podali mu knihu proroka Izaiáše. Otevřel ji a nalezl 
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místo, kde stálo: „Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych 
přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým 
navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto 
Páně.“ 
Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagoze na něho upřeně 
hleděli. Začal k nim mluvit: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ 
 
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. 
• Při sbírce na opravy a údržbu minulou neděli 16. 1. se vybralo: 19 105,- Kč. 

Pán Bůh zaplať. 
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 
 

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.  
 

 

 

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

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
• Ve čtvrtek 27. 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 až za tři týdny (4. 2.  jsou pololetní prázdniny) 

v pátek 11. 2. 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. 
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PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 
• Další setkání proběhne v sobotu 29. 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 27. 1. 17:00 CaM. 
• Dnes v neděli 23. 1. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 

požehnání. Jste srdečně zváni k účasti v kostele. 
• Ve středu 26. 1. je také v 16:00 mše svatá v kapli sv. Anny. 
• Ve čtvrtek 27. 1. je také v 10:30 mše svatá v kapli sv. Andělů strážných.  
• Ve čtvrtek 27. 1. bude při mši sv. v 17:30 katecheze pro děti. 
• V neděli 30. 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. 
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 

• Jménem Charity Prostějov děkujeme za příspěvky na Tříkrálovou sbírku, která se 
konala ve dnech 8. - 16.ledna 2022, v naší farnosti (kostely P+P a sv. Jan N) bylo 
vybráno do pokladničky 16 118,- Kč 

• Pravidelná sbírka na opravy z neděle 16. 1. za oba kostely je 9.925, - Kč. Pán Bůh 
zaplať.  

• Salesiáni a salesiánská rodina zvou na oslavu svátku Dona Boska – v neděli 30. 
ledna Program:  
 11:00 mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla 
 po mši jste zváni na faru k obědu z vlastních zásob 
 14:00 - 17:00 odpolední program v tělocvičně na Vápenici 9 (nutno vzít s 

sebou boty bez černé podrážky) 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
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 Farníky a další zájemce zveme také na duchovní program před svátkem Jana 
Boska od 27. - 29. ledna 

 ve čtvrtek a v sobotu na faře v 18:30 večerní modlitba a potom sledování 
dvoudílného životopisného filmu Don Bosko. 

 v pátek večerní mše sv. v kostele 18:30 a po ní adorace (nejen) pro 
mládež 19:30-20:30 

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 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
• Charita Prostějov děkuje za Tříkrálovou sbírku: 

 Prostějov 12 pokladniček: 47 412,00 Kč 
 Povýšení sv. Kříže 5 pokladniček: 42 538,00 Kč 
 Sv. Petra a Pavla 1 pokladnička: 16 118,00 Kč 
 Prostějov – Vrahovice 3 pokladničky: 14 735,00 Kč 
 Celkem 120 803,00 Kč 

 
Celkový výnos v děkanátu Prostějov činí 1 175 570,- Kč Dle rozhodnutí rady 
Charity Česká republika a odsouhlasení Českou biskupskou konferencí bude celý 
výnos sbírky rozdělen následovně:  
58% Charita Prostějov – dle letošního záměru TKS: přímá pomoc lidem v nouzi, 
elektromobil pro pečovatelskou službu, projekt revitalizace zahrady u Domova 
Daliborka.  
15% Arcidiecézní charita Olomouc – humanitární pomoc doma i v zahraničí, 
metodické a koordinační aktivity sociálních a zdravotních projektů  
10% Charita ČR Praha – humanitární pomoc doma i v zahraničí  
5% Charita ČR Praha – aktivity humanitárního a rozvojového oddělení  
5% Charita ČR Praha – režie sbírky (pokladničky, samolepky Charita, složenky, 
pásky k pokladničkám, reklamní spot, novinová a outdoor reklama, letáky, cukříky, 
dáreček pro koledníčky, web)  
5% krizový fond – pomoc Charitám a jejich projektům v existenční nouzi  
2% nouzový fond – případy sociální či existenční nouze jednotlivců či rodin 
způsobené nenadálými událostmi (požáry, bouře, lokální záplavy, vichřice) či jinými 
problémy (např. úmrtí či vážné onemocnění), jejichž pomoc při řešení překračuje 
finanční možnosti dané místní Charity  
 
 

mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
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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 
• CROSSNA – spolčo pro mládež z našeho prostějovského děkanátu. V pátek 

4. 2. 2022 v Nezamyslicích, začátek v 19:00 mší svatou v kostele svatého Václava, 
konec ve 22:30.  Drobné občerstvení na společný stůl přijmeme s radostí! 
www.mladezprostejov.cz. 

• Spolčo VIP – věřící i v pátek. V pátek 18.2. 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 

• Lyžovačka 11. -13. 2. Penzion Pod křížovým vrchem Ruda u Rýmařova 
Cena 500 Kč (ubytování, jídlo mimo obědy) + skipas 620 Kč 
Celodenní lyžování, duchovní program, film, hry 
Přihlašování přes Google formulář 
 

SHM PROSTĚJOV 
• Srdečně zveme všechny děti na tábory o jarních prázdninách na chatě Annaberg v 

Jeseníkách. První turnus pro starší děti (od 12 do 17 let) proběhne od 25. února 
do 1. března. Druhý turnus pro mladší děti (od 7 do 11 let) se bude konat od 1. 
do 5. března. Většinu času budeme trávit na svahu, ale stihneme si zahrát i hry, 
něco si vyrobíme a budeme trávit čas s Bohem. Všechny informace a přihlašování 
najdete na stránkách shmpv.cz.  

 
CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s. 

Filipcovo nám. 20/4, 796 01 Prostějov, http://prostejov.dcpr.cz, 
cprprostejov@ado.cz, tel. 608 228 464 
aktuální nabídku programů najdete na webu: http://prostejov.dcpr.cz/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mladezprostejov.cz/
https://mladez.dpv.cz/
http://shmpv.cz/
http://prostejov.dcpr.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
http://cprpv.ic.cz/
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Mše svaté v Prostějově od 23. 1. do 30. 1. 2022 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

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 

pondělí 
24. 1. 

Památka sv. Františka Saleského, 
biskupa a učitele církve 

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

Úterý 
25. 1. 

Svátek Obrácení sv. Pavla, 
apoštola Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
26. 1. 

Památka sv. Timoteje a Tita, 
biskupů 

Povýšení sv. Kříže 8:00 
sv. Anny 16:00 

sv. Cyrila a Metoděje 17:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
27. 1. Čtvrtek 3. týdne v mezidobí 

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

sv. Andělů strážných 10:30 
Povýšení sv. Kříže 17:30 

Pátek 
28. 1. 

Památka sv. Tomáše Akvinského, 
kněze a učitele církve 

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

sobota 
29. 1. Sobota 3. týdne v mezidobí 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
30. 1. 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

Povýšení sv. Kříže 7:30 
sv. Cyrila a Metoděje 9:00 
Povýšení sv. Kříže 10:30 
sv. Petra a Pavla 11:00 

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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