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 Nedělník pro 16. neděli v mezidobí 17. 7. 2022 
1. ČTENÍ Gn 18,1-10a 
Příběh spadá asi do 19. stol. př. Kr. Abrahám již dlouhou dobu čeká na splnění Božího 
zaslíbení, na syna. Přichází tajemní poutníci. Bůh v Starém zákoně promlouvá často skrze posla 
(anděla). Zde tak jako v evangeliu hraje roli pozvání a obsluhování Božího posla, stejně jako 
připravenost slyšet poselství a přijmout ho vírou (Abrahámova manželka se poselství vysmála – 
Gn 18,12). 
Hospodin se zjevil Abrahámovi v Mamreově doubravě, když seděl za největšího 
denního parna u vchodu do stanu. Když totiž zdvihl své oči a podíval se, hle – stáli 
před ním tři muži. Sotva je spatřil, běžel jim vstříc od vchodu do stanu, poklonil se 
až k zemi a řekl: 
„Můj pane, jestliže jsem nalezl přízeň v tvých očích, nepřecházej kolem svého 
služebníka. Připraví se trochu vody, abyste si umyli nohy, a odpočinete si pod 
stromem. Přinesu kousek chleba, posílíte se a pak můžete jít dál, neboť proč byste 
jinak šli kolem svého služebníka?“ Odpověděli: „Nuže, udělej, jak jsi řekl!“ 
Abrahám pospíšil do stanu k Sáře a pravil: „Honem vezmi tři měřice mouky, té 
nejjemnější, zadělej ji a upeč placky!“ Potom Abrahám běžel ke stádu, vzal mladé 
krmné tele a dal ho služebníkovi, aby ho rychle upravil. Pak vzal kyselé i sladké 
mléko, tele již upravené a předložil jim to. Obsluhoval je pod stromem, zatímco 
jedli. 
Zeptali se: „Kde je tvá žena Sára?“ Odpověděl: „Tady ve stanu.“ Hospodin řekl: 
„Vrátím se k tobě napřesrok v tento čas a tvá žena Sára bude mít syna.“ 
ŽALM 15 
Čisté srdce zpívá Bohu. Z takového postoje plyne požehnání. 
Odpověď: Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku? 
Kdo žije bez vady a koná spravedlnost, – upřímně smýšlí ve svém srdci, – svým 
jazykem nepomlouvá. 
Nečiní příkoří svému bližnímu, – netupí svého souseda. – Nešlechetným člověkem 
pohrdá, – ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina. 
Nelichvaří svými penězi – a nebere úplatky proti nevinnému. – Kdo takto jedná, – 
nikdy nezakolísá! 
2. ČTENÍ Kol 1,24-28 
V předchozím textu zaznělo: „I vás Kristus smířil, když podstoupil smrt…“ V úryvku je skryto 
zásadní poselství (verš 27). Je obtížné toto místo přeložit, proto uvádíme i český ekumenický 
překlad: „…odhaleno jeho věřícím: Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství 
mezi pohany: Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu.“ 
Bratři! Teď sice pro vás trpím, ale raduji se z toho, protože tím na svém těle 
doplňuji to, co zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap; má z toho prospěch 
jeho tělo, to je církev. Do jejích služeb jsem se dal, jak to bylo ve shodě s Božím 
darem, který mi Bůh svěřil, abych vám plně oznámil Boží slovo, totiž to tajemství, 
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které bylo skryté od věků a od pokolení, ale které teď bylo odhaleno jeho věřícím: 
těm Bůh chtěl oznámit, jaké bohatství božské slávy je pro pohany v tomto tajemství, 
že Kristus je ve vás, naděje na věčnou spásu. 
O něm my kážeme, každého člověka napomínáme, každého člověka učíme s 
veškerou moudrostí, abychom každého člověka učinili dokonalým ve spojení s 
Kristem. 
EVANGELIUM Lk 10,38-42 
Náš text následuje po sporu se znalcem Zákona o pojem „bližní“. U Marie a Marty je Ježíš 
vítán, je přijat jako prorok. Zápletka je postavena na dvojím nevhodném jednání: ženy v domě 
mají obsluhovat hosta (toto pravidlo poruší Marie) a domácí spory nemá řešit vzácný host (to 
poruší Marta). Ježíš situaci využije pro poučení přesahující aktuální spor. 
Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem Marta. 
Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k nohám a poslouchala 
jeho řeč. Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: „Pane, 
nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať 
mi pomůže!“ 
Pán jí odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho 
věcí. Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.“ 
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)). 

• Dnes v neděli 17. 7. je 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. 

• 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 

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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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: středa 20. 7. 8:00 PsK,  
• Dnes v neděli 17. 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 24.7. BUDE V 16:00 POUTNÍ MŠE SVATÁ V KAPLI SV. 

ANNY. 
• V neděli 24. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
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Farnost svatých Petra a Pavla Prostějov 
• Dnes na faře kavárna nebude z důvodu soukromé oslavy. Děkujeme za 

pochopení.  
• Příští neděli oslavíme II. světový den seniorů, prarodičů, vyhlášený papežem 

Františkem. Zveme všechny farníky starší generace, prarodiče na mši sv. v 9:00 a 
poté na farní zahradu. Přineste sebou něco ke grilování. Nápoje a vše ostatní 
zajištěno, koláče a hudební nástroje jsou vítány. 

• Dnešní sbírka je na opravy, v současné době probíhají venkovní práce na sanaci 
vlhkého zdiva (z jižní strany) 

• Do sbírky na rekonstrukci fary jste přispěli 8218 Kč. Díky všem dárcům. 
• Na farním dvoře je bazar věcí ze staré fary, do konce tohoto měsíce je možné si 

cokoli odvézt. 
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/ 

 
Zveme otce a jejich syny ve věku 8-14 let na víkendový pobyt  

„EMANUEL aneb VZÁCNÝ ČAS S OTCEM“                                               
Termín: 14.10. – 16.10. 2022 

Místo pobytu: Annaberg u Bruntálu 
cena za otce a syna: plná – 1950,- 
                      sponzorská – 2200,- 

 Pro přihlášení vyplňte tento formulář: 1url.cz/Zrue1 
kontakt : cprprostejov@ado.cz 

 

mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
http://1url.cz/urtAv?fbclid=IwAR2RuCYnCkWukRd6kHgUnWBtHv3PunDSvtdi6SKvuR_wne44MnR6V_zn2ho
mailto:cprprostejov@ado.cz
https://1url.cz/TMl5a
mailto:cprprostejov@ado.cz
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MATEŘSKÉ CENTRUM v Krasicích– každé pondělí od 9 - 12 hod  
Během prázdnin je provoz MC nepravidelný, prosím informujte se u paní 

Zdeňky Spáčilové (kontakt níže) 
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: Zdeňka Spáčilová tel.: 608 330 642 
 

Zveme maminky a jejich dcery ve věku 11-15 let na víkendový pobyt  
„MÁMA A JÁ“                                               

Termín: 30.9. -2.10. 2022 
Místo pobytu: Annaberg u Bruntálu 
cena za matku i dceru: plná – 1950,- 
                      sponzorská – 2200,- 

 Pro přihlášení vyplňte tento formulář: 1url.cz/xruj9 
kontakt : cprprostejov@ado.cz 

 
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 

 
 
 
 

https://1url.cz/TMl5a
mailto:cprprostejov@ado.cz
http://kostelec.dpv.cz/
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Mše svaté v Prostějově od 17. 7. do 24. 7. 2022 

den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

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 

pondělí 
18. 7. Pondělí 16. týdne v mezidobí 

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

Úterý 
19. 7. Úterý 16. týdne v mezidobí Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
20. 7. Středa 16. týdne v mezidobí 

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

Čtvrtek 
21. 7. Čtvrtek 16. týdne v mezidobí 

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

Pátek 
22. 7. Svátek sv. Marie Magdalény 

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

sobota 
23. 7. 

Svátek sv. Brigity, řeholnice, 
patronky Evropy 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
24. 7. 

17. 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. Anny 16:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 
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