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 Nedělník pro 17. neděli v mezidobí 24. 7. 2022 
1. ČTENÍ Gn 18,20-32 
Navazujeme na minulou neděli. Abrahám (19. stol. př. Kr.) žije v Palestině jako kočující cizinec 
v horách. Ale dole v pláních kolem Jordánu či Mrtvého moře žije v Sodomě jeho příbuzný Lot se 
svojí rodinou. Abrahámovi leží na srdci jejich záchrana. Bůh Abraháma vyslyšel a nakonec 
zachraňuje čtyři spravedlivé (viz Gn 19). 
Hospodin řekl: „Nářek na Sodomu a Gomoru je velký, jejich hřích je velmi těžký. 
Chci sestoupit a podívat se, zda doopravdy dělají všechno, co odpovídá stížnosti, 
která ke mně přichází, nebo ne. Chci to vědět!“ 
Tři mužové se odtamtud vydali na cestu a šli do Sodomy, zatímco Abrahám stále 
ještě stál před Hospodinem. Abrahám přistoupil a pravil: „Skutečně chceš zahubit 
spravedlivého s viníkem? Snad je v městě padesát spravedlivých; chceš to místo 
zahubit a neodpustit kvůli padesáti spravedlivým, kteří jsou v něm? Vzdal od sebe 
takovou myšlenku, že bys mohl takhle jednat: usmrtit spravedlivého spolu s 
viníkem. To by se vedlo spravedlivému stejně jako viníkovi. Vzdal od sebe takovou 
myšlenku! Copak by mohl soudce celé země nejednat spravedlivě?“ 
Hospodin řekl: „Najdu-li v Sodomě padesát spravedlivých ve městě, odpustím kvůli 
nim celému tomu místu.“ 
Abrahám se ujal slova a řekl: „Jsem velmi smělý, že mluvím k svému Pánu, já, který 
jsem prach a popel. Snad bude scházet pět z padesáti, zahubíš kvůli těm pěti celé 
město?“ 
Hospodin odpověděl: „Nezahubím, jestliže jich tam najdu čtyřicet pět.“ 
Abrahám pokračoval v rozmluvě s ním: „Snad jich tam najdeš jen čtyřicet.“ 
Odpověděl: „Neudělám to kvůli čtyřiceti.“ 
Abrahám řekl: „Nechť se můj Pán nezlobí a dovolí mně mluvit: Snad se jich tam 
najde jen třicet.“ 
Odpověděl: „Neudělám to, najdu-li jich třicet.“ 
Abrahám řekl: „Jsem velmi smělý, že mluvím k svému Pánu. Snad se jich tam najde 
dvacet.“ 
Odpověděl: „Nezahubím kvůli dvaceti.“ 
Abrahám řekl: „Nechť se nezlobí můj Pán a dovolí mi mluvit ještě tentokrát. Snad 
se jich tam najde jen deset.“ 
Pravil: „Nezahubím kvůli deseti.“ 
ŽALM 138 
Žalm reaguje na Abrahámovu modlitbu. Bůh jeho prosbu vyslyšel a naplnil! 
Odpověď: Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. 
Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, – žes vyslyšel slova mých úst. – 
Budu ti hrát před anděly, – vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu. 
Slavit budu tvé jméno – pro tvou dobrotu a tvou věrnost. – Když jsem volal, 
vyslyšels mě, – v mé duši jsi rozhojnil sílu. 
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Jistě, vznešený je Hospodin, a přece shlíží na pokorného, – pyšného však zdaleka 
pozná. – Když procházím soužením, zachováváš mi život, – proti hněvu mých 
nepřátel napřahuješ ruku. 
Zachraňuje mě tvá pravice. – Hospodin pro mě dokončí, co začal. – Hospodine, tvá 
dobrota trvá navěky, – dílo svých rukou neopouštěj! 
2. ČTENÍ Kol 2,12-14 
Autor v celém odstavci povzbuzuje čtenáře. Pro pohany tolik problematické téma obřízky 
požadované Tórou dostalo zde jiný význam: nyní je „svlečením těla oddaného zlu“. 
Bratři! Křtem jste byli spolu s Kristem položeni do hrobu, a tím také zároveň s ním 
vzkříšeni, protože jste uvěřili v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých. 
I vás, když jste byli mrtví pro své hříchy a když vaše tělo bylo neobřezáno, zase 
oživil zároveň s ním. Odpustil nám všecky hříchy, zrušil dlužní úpis, který svědčil 
proti nám svými předpisy, a nadobro ho zničil tím, že ho přibil na kříž. 
EVANGELIUM Lk 11,1-13 
Modlitba Páně je v Lukášově podání odlišná od Matouše. Všimněme si důrazu na srovnání Boha 
s dobrým otcem. Lukáš užívá slovo označující jak „dlužit“, tak „provinit se“: „neboť i my 
odpouštíme každému, kdo nám je dlužen“. 
Jednoho dne se Ježíš na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho 
učedníků: „Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učedníky.“ 
Odpověděl jim: „Když se modlíte, říkejte: 
Otče, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Chléb náš vezdejší dávej nám každý 
den. A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje 
proti nám. A neuveď nás v pokušení.“ 
Řekl jim dále: „Někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci s prosbou: 
‘Příteli, půjč mi tři chleby. Právě totiž ke mně přišel můj přítel, který je na cestách, a 
nemám, co bych mu předložil.’ On však by mu zevnitř odpověděl: ‘Neobtěžuj mě! 
Dveře jsou už zavřeny a moje děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát ti to.’ 
Říkám vám: Když přece vstane a dá mu, tedy ne proto, že je to jeho přítel, ale pro 
jeho neodbytnost se zvedne a dá mu všechno, co potřebuje. 
Proto vám říkám: Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám. 
Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře. Je 
mezi vámi takový otec, že když ho syn poprosí o rybu, on mu dá místo ryby hada? 
Anebo když ho poprosí o vejce, on mu dá štíra? Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, 
umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše nebeský Otec dá Ducha svatého těm, 
kdo ho prosí!“ 
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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)). 

• 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 
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: čtvrtek 28. 7. 17:30 PsK, pátek 29. 7. 

8:00 PsK.  
• DNES V NEDĚLI 24.7. BUDE V 16:00 POUTNÍ MŠE SVATÁ V KAPLI 

SV. ANNY. 
• Dnes v neděli 24. 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. 

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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• Po celý červenec a srpen nebudou nedělní večerní mše svaté v 18:00 
v Krasicích. 

• V neděli 31. 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 
• Na farním dvoře je bazar věcí ze staré fary (kusy nábytku, dřevo a další věci za 

odvoz), který potrvá ještě do konce týdne. 
• Sbírka na opravy: Celková částka nedělních sbírek za oba kostely je 8.575,- Kč. 
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/


5 
 

 
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 

 
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 

 

http://1url.cz/urtAv?fbclid=IwAR2RuCYnCkWukRd6kHgUnWBtHv3PunDSvtdi6SKvuR_wne44MnR6V_zn2ho
mailto:cprprostejov@ado.cz
https://1url.cz/TMl5a
mailto:cprprostejov@ado.cz
https://1url.cz/TMl5a
mailto:cprprostejov@ado.cz
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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://kostelec.dpv.cz/
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Mše svaté v Prostějově od 24. 7. do 31. 7. 2022 

den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

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 

pondělí 
25. 7. Svátek sv. Jakuba, apoštola 

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

Úterý 
26. 7. 

Památka sv. Jáchyma a Anny, 
rodičů Panny Marie Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
27. 7. Památka sv. Gorazda a druhů 

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

Čtvrtek 
28. 7. Čtvrtek 17. týdne v mezidobí 

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

Pátek 
29. 7. Památka sv. Marty, Marie a Lazara 

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

sobota 
30. 7. Sobota 17. týdne v mezidobí 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
31. 7. 

18. 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 

 
 
 
 



8 
 

 
 
 
 


	ŽALM 138
	Mše svaté v Prostějově od 24. 7. do 31. 7. 2022

