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 Nedělník pro 15. neděli v mezidobí 10. 7. 2022 
1. ČTENÍ Dt 30,10-14 
Text patří do Tóry či Zákona. Ve 30. kapitole Mojžíš činí poslední shrnutí celého učení Tóry a 
zároveň volá lid k rozhodnutí, zda toto učení přijme. Ocitáme se v okamžiku slavnostního slibu. 
Mojžíš řekl lidu: „Budeš poslouchat hlas Hospodina, svého Boha, a zachovávat jeho 
příkazy a nařízení, to, co je napsáno v knize tohoto Zákona, a obrátíš se k 
Hospodinu, svému Bohu, celým srdcem a celou duší. 
Neboť tento příkaz, který ti dnes ukládám, není pro tebe příliš nesnadný a není tak 
daleko od tebe. Není na nebi, že bys musel říkat: ‘Kdopak nám vystoupí do nebe, 
aby nám ho snesl, oznámil, a my ho mohli zachovávat?’ Není daleko za mořem, že 
bys musel říkat: ‘Kdopak nám překročí moře, aby nám ho přinesl, oznámil, a my ho 
mohli zachovávat?’ Vždyť je ti to slovo velmi blízké, je v tvých ústech a v tvém 
srdci, takže ho můžeš zachovávat.“ 
ŽALM 69 
Dnes se může použít i text Žl 19. 
Žalmista v úzkosti vzývá Boha. Přes lidskou slabost je mu Bůh záchranou. K tomu jsme zváni 
všichni. 
Odpověď: Hledejte, ubožáci, Hospodina, a pookřejete v srdci. 
Obracím se modlitbou k tobě, Hospodine, – v čas milosti, Bože! – Vyslyš mě ve své 
veliké lásce, – věrně mi pomoz! 
Vyslyš mě, Hospodine, tvá láska je dobrotivá, – obrať se ke mně se svým 
nesmírným slitováním. 
Já jsem ubohý a plný bolesti, – ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc. – Písní budu slavit 
Boží jméno, – velebit je budu zpěvem chvály. 
Neboť Bůh pomůže Siónu – a vystaví judská města: – Zdědí je potomci jeho 
služebníků, – budou tam sídlit, kdo milují jeho jméno. 
2. ČTENÍ Kol 1,15-20 
Následující čtyři týdny budeme číst list Kolosanům. Zahajujeme hymnem, který obsahuje řadu 
zásadních konstatování – kým Ježíš je a jakou roli hraje v naší víře. Tento text lze přirovnat k 
Vyznání víry prvních křesťanů. 
Ježíš Kristus je věrný obraz neviditelného Boha, dříve zrozený než celé tvorstvo. V 
něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný: ať už jsou 
to andělé při trůnu, ať jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti. 
Všecko je stvořeno skrze něho a pro něho. Kristus je dříve než všechno ostatní a 
všechno trvá v něm. 
A on je hlava těla, to je církve: on je počátek, prvorozený mezi vzkříšenými z 
mrtvých. Tak má ve všem prvenství. Bůh totiž rozhodl, aby se v něm usídlila 
veškerá plnost dokonalosti, a že skrze něho usmíří se sebou všecko tvorstvo jak na 
nebi, tak na zemi tím, že jeho krví prolitou na kříži zjedná pokoj. 
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EVANGELIUM Lk 10,25-37 
Učedníci se vrátili ze své první misie a Ježíš velebí Otce, že odhalil tajemství záchrany maličkým. 
Nato přichází náš příběh. Ježíš boří bariéry představ, neboť Samaritán byl v očích Izraelity nejen 
pohan, ale i odpadlík. 
Jeden znalec Zákona povstal, aby přivedl Ježíše do úzkých, a zeptal se ho: „Mistře, 
co mám dělat, abych dostal věčný život?“ 
Ježíš mu řekl: „Co je psáno v Zákoně? Jak tam čteš?“ 
On odpověděl: „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, 
celou svou silou i celou svou myslí a svého bližního jako sám sebe.“ 
Řekl mu: „Správně jsi odpověděl. To dělej a budeš žít.“ 
Ale on se chtěl ospravedlnit, a proto se Ježíše zeptal: „A kdo je můj bližní?“ 
Ježíš se ujal slova a řekl: „Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a octl se 
mezi lupiči. Ti ho o všechno obrali, zbili, nechali napolo mrtvého a odešli. Náhodou 
šel tou cestou nějaký kněz; viděl ho, ale vyhnul se mu. Stejně i jeden levita přišel k 
tomu místu; viděl ho, ale vyhnul se mu. 
Ale jeden Samaritán přišel na své cestě k němu, viděl ho a bylo mu ho líto. Přistoupil 
k němu, nalil mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho na svého soumara, 
dopravil do hostince a staral se o něho. Druhého dne vytáhl dva denáry a dal je 
hostinskému se slovy: ‘Starej se o něho, a co vynaložíš navíc, já ti doplatím, až se 
budu vracet.’ 
Co myslíš, kdo z těch tří se zachoval jako bližní k tomu, který se octl mezi lupiči?“ 
On odpověděl: „Ten, kdo mu prokázal milosrdenství.“ 
A Ježíš mu řekl: „Jdi a stejně jednej i ty!“ 
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov 

• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby, služby ve 
farnosti a dary pro farnost. DĚKUJI VŠEM, KDO SE PODÍLELI NA 
PŘÍPRAVĚ POUTI U CaM! 

• 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)). 

• V neděli 17. 7. bude pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu. 
• 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. 

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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• 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.  
• 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: sobota 16. 7. 8:00 PsK,  
• Dnes v neděli 10. 7. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 

požehnání. 
• Po celý červenec a srpen nebude středeční večerní mše svatá v 17:00 

v kostele CaM. 
• Po celý červenec a srpen nebudou nedělní večerní mše svaté v 18:00 

v Krasicích. 
• V neděli 17. 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 
• V pondělí ve 17h jsou modlitby matek (pravidelně každý týden, v době 

prázdnin v kapli sv. Lazara). 
• Příští neděli bude sbírka na opravy, po mši sv. bude kavárna na faře 

(TREFĚ)  nebo farní zahradě (dle počasí a zájmu farníků) 
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 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
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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  

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 

• Mše svaté v nemocnici jsou každé pondělí kromě 3. pondělka, kdy je bohoslužba 
církve Českobratrské evangelické/ Československé husitské. 

 
DĚKANÁT PROSTĚJOV 

• Římskokatolická farnost Kostelec na Hané zve na Jakubskou pouť v neděli 
24.7.2022. 
Poutní mše sv. začíná v 9:30 a od 14:30 jste zváni na odpolední program na farní 
zahradě. 
Více se dozvíte na kostelec.dpv.cz 

 
 
 
 

 

http://1url.cz/urtAv?fbclid=IwAR2RuCYnCkWukRd6kHgUnWBtHv3PunDSvtdi6SKvuR_wne44MnR6V_zn2ho
mailto:cprprostejov@ado.cz
http://kostelec.dpv.cz/
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Mše svaté v Prostějově od 10. 7. do 17. 7. 2022 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

neděle 
10. 7. 

15. 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. Petra a Pavla 18:30 

pondělí 
11. 7. 

Svátek sv. Benedikta, opata, patrona 
Evropy 

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

Úterý 
12. 7. Úterý 15. týdne v mezidobí Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
13. 7. Středa 15. týdne v mezidobí 

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

Čtvrtek 
14. 7. Čtvrtek 15. týdne v mezidobí 

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

Pátek 
15. 7. 

Památka sv. Bonaventury, biskupa a 
učitele církve 

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

sobota 
16. 7. Sobota 15. týdne v mezidobí 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
17. 7. 

16. 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. Petra a Pavla 18:30 
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