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 Nedělník pro 22. neděli v mezidobí 28. 8. 2022 
1. ČTENÍ Sir 3,19-21.30-31 (ŘEC. 17-18.20.28-29) 
Kniha Sirachovcova vznikla ve 2. stol. př. Kr. jako učebnice chování pro mladé muže. Tato kniha 
o životě má na mnoha místech podobu přísloví. 
Synu, dělej své práce v skromnosti, a budeš milován bohumilými lidmi. Čím jsi větší, 
tím víc se pokořuj, a před Pánem nalezneš milost. Neboť veliká je moc Pána, je 
slaven pokornými lidmi. 
Pro ránu domýšlivce není uzdravení, neboť se v něm uchytilo ošklivé býlí. Rozumné 
srdce chápe poučné výroky, moudrý člověk touží po pozorných posluchačích. 
ŽALM 68 
Tento žalm je vyznáním víry člověka, který zažil, jak Bůh pohlíží na člověka a jak s ním jedná. 
Odpověď: Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. 
Spravedliví se radují, jásají před Bohem – a veselí se v radosti. – Zpívejte Bohu, 
velebte jeho jméno, – jeho jméno je Hospodin. 
Otec sirotků, ochránce vdov – je Bůh ve svém svatém příbytku. – Bůh zjednává 
opuštěným domov, – vězně vyvádí k šťastnému životu. 
Seslal jsi hojný déšť, Bože, na své dědictví, – vzkřísils je, když zemdlelo. – Usadilo 
se v něm tvoje stádce, – ve své dobrotě ses postaral o chudáka, Bože! 
2. ČTENÍ Žid 12,18-19.22-24a 
Náš úryvek předchází výzva: „Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost“ (Žid 12,15a). A 
autor srovnává situaci současných křesťanů s Izraelity, kteří v době Mojžíše (1200 př. Kr.) také 
stáli před Bohem pod horou Sinaj, ale chvěli se hrůzou, a tak odmítli setkání s Bohem. My jsme v 
jiné situaci: nás k Bohu přivádí jedinečný prostředník – Ježíš! 
Bratři! Nepřistoupili jste k hmotné hoře, z které šlehal oheň a která byla zahalena 
mračnou temnotou a bouří, a přitom za zvuku trouby byly prohlášeny předpisy. 
Když to všechno Izraelité slyšeli, zdráhali se poslouchat a prosili, aby Bůh už k nim 
nemluvil. 
Vy však jste přistoupili k hoře Siónu a k městu živého Boha, k nebeskému 
Jeruzalému: ke shromáždění obrovského množství andělů a k obci prvorozenců, 
kteří jsou zapsáni v nebi; přistoupili jste k soudci, Bohu všech, k duším 
spravedlivých, kteří už dosáhli cíle, a k Ježíši, prostředníku nové smlouvy. 
EVANGELIUM Lk 14,1.7-14 
Náš úryvek vypustil krátkou epizodu (Lk 14,2-6) o uzdravení nemocného člověka v domě 
farizea, kam byl Pán pozván. Ježíš nejprve zvolal: „Je dovoleno v sobotu uzdravovat, nebo ne?“ 
(14,3b). Na to volně navazuje naše perikopa. 
Když Ježíš přišel v sobotu do domu jednoho z předních farizeů, aby tam pojedl, 
dávali si na něj pozor. 
On si všiml, jak si hosté vybírají přední místa. Řekl jim tedy toto poučení: „Až budeš 
od někoho pozván na svatební hostinu, nesedej si na přední místo. Mohl by být od 
něho pozván někdo vzácnější než ty, a ten, kdo pozval tebe i jeho, by přišel a řekl ti: 
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‘Uvolni mu místo!’ Tu bys musel s hanbou zaujmout poslední místo. 
Ale když budeš pozván, jdi si sednout na poslední místo, takže až přijde ten, který tě 
pozval, řekne ti: ‘Příteli, pojď si sednout dopředu!’ To ti bude ke cti u všech, kteří 
budou s tebou u stolu. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se 
ponižuje, bude povýšen.“ 
Svému hostiteli pak řekl: „Když strojíš oběd nebo večeři, nezvi své přátele ani bratry 
ani příbuzné ani bohaté sousedy, aby tě snad také nepozvali, a tak by se ti dostalo 
odměny. Ale když strojíš hostinu, pozvi žebráky a mrzáky, chromé a slepé. 
A budeš blahoslavený, protože oni ti to nemají čím odplatit. Dostaneš však odměnu 
při vzkříšení spravedlivých.“ 
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov 

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

• Bystré oči některých z vás si všimly složeného dřeva v kostele pod kůrem. 
To je zde z důvodu aklimatizace při probíhající rekonstrukci podlahy na kůru, 
která je již mnoho let v havarijním stavu. Více informací rád sdělí varhaník  
David Indra. 

• 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. 

 

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

v sobotu 3. září v 18:00 – kostel Povýšení sv. Kříže v Prostějově 

PROČ BYCH MĚL/A DORAZIT 

 

 

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
• Přihlašování pomocí formuláře na farních stránkách od pondělí 29.8. – 

papírové přihlášky nebudou. 
• První hodina bude 8. 9. v 16:30 v kostele Povýšení svatého Kříže – mše svatá na 

zahájené vyučování. 
 

OSTATNÍ 
• „Farní kancelář“ –nejlépe po předchozí domluvě, ale je jistě možné zkusit 

nejlépe od středy do pátku zazvonit na zvonek faráře.  
• Zapisování úmyslů na mše svaté – nejlépe po mši svaté v sakristii nebo viz 

farní kancelář. 
• V tomto týdnu jsou volné úmysly: úterý 30.8. 8:00, čtvrtek 1.9. 18:00.  
• V neděli 28.8. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a sv. požehnání. 

SPOLEČNÉ SLAVENÍ 
Svátost smíření v nás probouzí radost z 
toho, že nám Kristus dává další šanci 
začít s čistým štítem; na bohoslužbě 

smíření budeme mít příležitost se z této 
skutečnosti radovat společnou 

modlitbou a zpěvem. 

VĚTŠÍ PROSTOR 
Při běžné svaté zpovědi není mnoho 

času rozebrat skutky podrobněji; 
svátost smíření bude středem této 

bohoslužby a nebude kam pospíchat. 

SLOVO Z PÍSMA 
V první části bohoslužby budeme číst z 

Písma a vyslechneme homilii; to nás 
připraví na osobní zpytování svědomí, 

pro které bude vyhrazen čas. 

NEBOJTE SE 
Vyznání hříchů bude samozřejmě 
probíhat obvyklým soukromým 

způsobem; nemusíte se bát, že se na vás 
při tom budou všichni ostatní dívat. 

Jsou domluveni čtyři zpovědníci, 
budete si moci vybrat. 

ZVEDNĚTE HOZENOU RUKAVICI 
Ať už chodíte ke svátosti smíření pravidelně, nebo málokdy, přijměte tuto výzvu! 
Je ověřeným faktem, že pár desítek minut strávených v kapli poslechem Božího 

slova a rozjímáním ještě nikoho nezabilo ���� Na společnou slavnost se těší členové pastorační rady. 
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• Po celý srpen nebude středeční večerní mše svatá v 17:00 v kostele CaM – 
první mše svatá bude ve středu 21.9. 

• Po celý srpen nebudou nedělní večerní mše svaté v 18:00 v Krasicích – 
první mše svatá bude v neděli 18.9. 

• V úterý 30. 8. v 16:00 se sejdou na faře katecheté z farnosti, kteří vyučovali nebo 
mají zájem vyučovat náboženství. 

• Ve čtvrtek 1. 9. nebude ranní mše svatá v 8:00 v 9:00 bude mše svatá CMG na 
zahájení školního roku.  

• Od 1. 9. bude čtvrteční večerní mše svatá bývat opět v 18:00!!!! (bohoslužba 
s katechezí pro děti bude hned po výuce na CMG.) 

• Pátek 2. 9. je první v měsíci – po ranní i večerní mši svaté bude adorace a 
svátostné požehnání. 

• V sobotu 3. 9. se při ranní mši svaté bude udělovat svátost nemocných.  
• V sobotu 3.9. bude od 9.00 brigáda na úklid kostela a okolo kostela před 

hody. 
• V neděli 4. 9. bude na závěr každé mše svaté žehnání dětem, rodičům i 

učitelům do nového školního roku. (žehnání aktovek).  
• V neděli 4. 9. se odpoledne v 15:00 sejdou všichni ministranti z naší farnosti 

– kluci i dospělí muži – po prázdninách si připomeneme, co a jak má být 
při ministrování, rozdělíme si služby na hody a něco ugrilujeme.  

• V neděli 4. 9. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a sv. požehnání. 
• Na podzim začíná příprava dospělých na křest, pokud máte zájem, anebo 

o někom víte, neváhejte se ozvat.  
• Pamatujte ve svých modlitbách na ty, kdo o Velikonocích přijali svátost křtu, a na 

ty, kdo přistoupili k prvnímu svatému přijímání a k biřmování. 
 

HODY 
• V neděli 11. 9. mše svaté v 7:30 v 9:00 a v 10:30 v kostele Povýšení svatého Kříže. 

(u CaM mše sv. nebude) 
• Večer nešpory. 
• Ve středu 14. 9. městská pouť – mše svatá ráno v 8:00, po mši svaté adorační 

den, poutní mše svatá v 17:00, po mši svaté agapé na zahradě. 
 

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 
• Výsledek sbírky na opravy kostelů v měsíci srpnu: 10408,- Kč. Všem dárcům 

děkujeme. 
• Sobota 3.9. - v kostele 6:30 růženec, v 7:00 mše sv. (dle duchovního programu 

pro první soboty) 
• V komunitě Salesiánů od 1. září přivítáme spolubratra kněze P. Oldřicha Macíka, 

SDB, který převezme dvě farnosti Prostějov Vrahovice a Smržice. 
• Do nového školního roku přejeme všem žákům a studentům otevřenost k 

poznávání, ochotu k učení a také radost z objevování lásky Boží, která se skrývá 
všude a je ve všem.   

• Prosíme o modlitbu za jáhna Vlastimila Vajďáka, SDB, který přijme kněžské 
svěcení 17.září 2022 ve Fryštáku. Pozvánka na svěcení i primici je na vývěsce v 
kostele i na farním webu. 

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 
 

HLEDÁME UBYTOVÁNÍ 
…a také pro věřící studentku 4. ročníku SŠ od září 2022 – podnájem (pokoj) nebo 
spolubydlení v Prostějově. Za případné nabídky děkuji. Klára 604 341 980 

OPRAVA PLUMLOVSKÝCH VARHAN 
Podpořte úsilí o opravu vzácných varhan v Plumlově! Hlasujte pro plumlovské 
varhany na webových stránkách Máme vybráno – https://mamevybrano.cz/soutez-
2-kolo - vítěz získá finanční obnos na opravu památky. Děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
https://mamevybrano.cz/soutez-2-kolo
https://mamevybrano.cz/soutez-2-kolo
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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/ 
 

PRVNÍ ŠKOLIČKA 
Přijímáme nové děti do středeční skupiny na období září – prosinec  
Každá středa od 8.30 do 11.30 hod. Otvíráme 6.9. 2022 
Dopolední adaptační kroužek pro děti od 2 do 4 roků. Účast v kroužku usnadňuje 
přípravu na nástup do MŠ, připravuje na separaci od rodičů a navazování vztahů s 
vrstevníky v malé skupině a bezpečném prostředí 
Cena? Příspěvek 180 Kč za 1 jeden vstup (1 hodina - 60 Kč)  
Platba se provádí předem formou předplatného na: deset vstupů - 1.800 Kč 
První dva vstupy platba na místě. 
Co dát dítěti s sebou? Přezůvky, svačinku, láhev s pitím, pohodlné oblečení a 
obuv. 
Do První školičky je nutné dítě předem přihlásit na: https://1url.cz/UKLtM 
Další informace na tel.: 608 082 864 nebo 732 293 954  
 
„EMANUEL aneb VZÁCNÝ ČAS S OTCEM“                                               
Zveme otce a jejich syny ve věku 8-14 let na víkendový pobyt. 
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  
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 

 

 

http://prostejov.dcpr.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
http://cprpv.ic.cz/
https://1url.cz/UKLtM
https://1url.cz/TMl5a
mailto:cprprostejov@ado.cz
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„MÁMA A JÁ“                                               
Zveme maminky a jejich dcery ve věku 11-15 let na víkendový pobyt  
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 
 
KURZ MANŽELSKÉ VEČERY 
8 čtvrtků od 6. 10. 2022 v 18:30-21:00,  
přihlašujte se do 1. 10. 2022  na: https://1url.cz/Br2wS 
 Cena: 1.490 na osobu, nezisková cena pokrývá      8x2 večeře, příručky, nájem a 
výzdobu 
Kde: Římskokatolická fara, Lidická 1a, Prostějov 
Kontakt: Blanka Neckařová 732 293 954 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1url.cz/TMl5a
mailto:cprprostejov@ado.cz
https://1url.cz/Br2wS
mailto:cprprostejov@ado.cz
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Mše svaté v Prostějově od 28. 8. do 4. 9. 2022 
 

den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

neděle 
28. 8. 

22. 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 
29. 8. Památka umučení sv. Jana Křtitele 

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

Úterý 
30. 8. Úterý 22. týdne v mezidobí Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
31. 8. Středa 22. týdne v mezidobí 

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

Čtvrtek 
1. 9. Čtvrtek 22. týdne v mezidobí 

sv. Petra a Pavla 6:30 
Povýšení sv. Kříže 9:00 
Povýšení sv. Kříže 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 

Pátek 
2. 9. Pátek 22. týdne v mezidobí 

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

sobota 
3. 9. 

Památka sv. Řehoře Velikého, 
papeže a učitele církve 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
4. 9. 

23. 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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