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 Nedělník pro Hody u Povýšení svatého Kříže 11. 9. 2022 
1. ČTENÍ Ex 32,7-11.13-14 
Bůh vyvedl Izraelity z egyptského otroctví (před rokem 1200 př. Kr.). Na poušti Sinaj došli k 
hoře, kde Mojžíš dostává smlouvu a Izrael se zaváže ji dodržovat. Ale sotva se Mojžíš vrátil na 
horu k Bohu, již Izrael odpadá od smlouvy. Přesto se Bůh jeví jako nesmírně milosrdný. 
Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Sestup dolů, neboť tvůj lid, který jsi vyvedl z 
egyptské země, přivodil si zkázu. Uhnuli brzo z cesty, kterou jsem jim přikázal. Ulili 
si býčka a klanějí se mu, obětují mu a říkají: Izraeli, to je tvůj Bůh, který tě vyvedl z 
egyptské země.“ 
Hospodin řekl dále Mojžíšovi: „Viděl jsem tento lid, je to lid tvrdé šíje. Nebraň mi, 
ať vzplane můj hněv proti nim, ať je vyhubím; z tebe však udělám veliký národ.“ 
Mojžíš konejšil Hospodina, svého Boha, slovy: „Hospodine, proč plane tvůj hněv 
proti tvému lidu, který jsi vyvedl velikou silou a mocnou rukou z egyptské země? 
Rozpomeň se na Abraháma, na Izáka a na Izraele, své služebníky, kterým jsi sám při 
sobě přísahal a vyhlásil: Rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou 
tuto zemi, jak jsem řekl, dám vašemu potomstvu a zdědí ji navěky.“ 
A Hospodin se nad nimi slitoval a nedopustil neštěstí, kterým hrozil svému lidu. 
ŽALM 51 
Kající žalm reaguje na hřích Izraele z prvního čtení. Je prosbou o Boží milosrdenství. 
Odpověď: Vstanu a půjdu k svému Otci. 
Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, – pro své velké slitování zahlaď 
mou nepravost. – Úplně ze mě smyj mou vinu – a očisť mě od mého hříchu. 
Stvoř mi čisté srdce, Bože! – Obnov ve mně ducha vytrvalosti. – Neodvrhuj mě od 
své tváře – a neodnímej mi svého svatého ducha. 
Otevři mé rty, Pane, – aby má ústa zvěstovala tvou chválu. – Mou obětí, Bože, je 
zkroušený duch, – zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš. 
2. ČTENÍ 1 Tim 1,12-17 
Otevíráme na několik týdnů tzv. pastorální epištoly – dopisy. Timotej byl původem žid, 
spolupracovník svatého Pavla a jeho nástupce v roli biskupa v Efezu. V úvodu Pavel připomíná 
lidi, kteří se odchýlili od evangelia, a také, že Tóra je určena především pro korigování hříšníků. 
Na to navazuje náš text. 
Děkuji tomu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, našemu Pánu, že mě uznal za věrného a 
vzal mě do služby, ačkoli jsem byl dříve rouhač, pronásledovatel a násilník. Dostalo 
se mi však milosrdenství, protože jsem to dělal z nevědomosti ve své nevěře. Milost 
našeho Pána se však na mně tím hojněji projevila s vírou a láskou v Kristu Ježíši. 
Na tuto nauku je spolehnutí a zaslouží si, aby se jí naprosto věřilo: Ježíš Kristus 
přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já mezi ně patřím na prvním místě. Ale právě 
proto jsem došel milosrdenství, aby tím Ježíš Kristus na mně jako na prvním ukázal 
celou svoji shovívavost; já jsem měl být příkladem pro ty, kdo v něho v budoucnosti 
uvěří, a tak dosáhnou věčného života. 
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Králi věků, Bohu nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému buď čest a sláva na 
věčné věky. Amen. 
EVANGELIUM Lk 15,1-10 
Farizeové se pohoršují nad hříšníky přicházejícími za Ježíšem a on reaguje třemi podobenstvími. 
Popisují, jak Bůh jedná ve svém vztahu k nám. Třetí podobenství (v delší verzi textu) srovnává 
vnitřní smýšlení dvou synů. Starší byl dědicem, tedy spolumajitelem veškerého majetku! Klíčové jsou 
stejné otcovy odpovědi služebníkům a staršímu synovi (Lk 15,23-24.32). 
Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a 
učitelé Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ 
Pověděl jim tedy toto podobenství: „Kdo z vás, když má sto ovcí a jednu z nich 
ztratí, nenechá těch devětadevadesát v pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji 
nenajde? A když ji najde, s radostí si ji vloží na ramena. Až přijde domů, svolá své 
přátele i sousedy a řekne jim: ʻRadujte se se mnou, protože jsem našel svou 
ztracenou ovci.ʼ 
Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který se 
obrátí, než nad devětadevadesáti spravedlivými, kteří obrácení nepotřebují. 
Nebo která žena, když má deset stříbrných mincí a jednu z nich ztratí, nerozsvítí 
svítilnu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde? A když ji najde, svolá 
své přítelkyně i sousedky a řekne jim: ʻRadujte se se mnou, protože jsem našla 
stříbrnou minci, kterou jsem ztratila.ʼ 
Právě tak, říkám vám, mají radost Boží andělé nad jedním hříšníkem, který se 
obrátil.“ 
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 zvláště všem, kdo se zapojili do přípravy slavení hodů ve farnosti. 
• Bystré oči některých z vás si všimly složeného dřeva v kostele pod kůrem, 

které postupně ubývá. 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). 

• V neděli 18.9. se koná pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu. 
• O potvrzení o daru si můžete požádat zde: http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk 

 
 

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. Nejlepší čas pro 
takovou svátost smíření je v pátek od 16.00 do 17:00. 

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
Vážení rodiče, 

výuka náboženství organizovaná Římskokatolickou farností Povýšení svatého 
Kříže Prostějov bude v novém školním roce 2022/23 probíhat stejně jako 
v minulém školním roce centrálně. 
Vyučujeme na prvním stupni každý ročník zvlášť, na vyšším stupni všechny ročníky 
společně.   
Místem centrální výuky náboženství je budova CMG, ul. Komenského č. 17. 
Čas je stanoven na čtvrtek od 16:30 hod. Výuka trvá 45 minut. Po skončení 
vyučování se mohou děti zúčastnit bohoslužby s katechezí/společné modlitby 
pro děti v kapli v budově CMG.  

Výuka ve školním roce 2022/23 začíná 8. září v 16:30 mší svatou pro 
děti a jejich rodiče v kostele Povýšení svatého Kříže. 
První vyučovací hodina, která proběhne v jednotlivých třídách, bude ve 
čtvrtek 15. září v 16:30 v budově CMG. 

Informace o konání výuky je každý týden zveřejněna v Nedělníku, který je 
k dispozici na nedělních bohoslužbách, na internetových stránkách farnosti a je 
možné se přihlásit k jeho odběru na adrese nedelnik@prostejovfarnost.cz. 

Výuka dětí navštěvujících třetí třídu je součástí přípravy na první 
svatou zpověď a první svaté přijímání. Samotná příprava na první svatou 
zpověď a první svaté přijímání probíhá zvlášť, informace najdete v 
Nedělníku. 

Výuku náboženství můžete podpořit finančně, a to přispěním na plat pro 
katechety. Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov platí čtyři 
katechety, kteří se výuce náboženství podílejí. Stačí relativně malé přispění ve výši 20 
Kč na žáka za jednu vyučovací hodinu, což při počtu cca 35 hodin za rok dělá 700 

mailto:nedelnik@prostejovfarnost.cz
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Kč. Příspěvek a jeho výše (účelový dar na výuku náboženství) je dobrovolný a 
pokud se pro něj rozhodnete, pak jej zašlete na účet farnosti vedený u České 
spořitelny a.s. 1500345309/0800 pod variabilním symbolem 2223.  
Rádi Vám vystavíme potvrzení pro daňové účely, o to můžete požádat 
zde: http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk 
 
Zde vyplňte přihlášku: https://forms.gle/7i7cVmizRiLmvAUT8 

(kdo máte v ruce vytištěný Nedělník, tak odkaz najdete na farních stránkách 
povyseni.dpv.cz) 

 
PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ A NA BIŘMOVÁNÍ 

• V novém pastoračním roce proběhnou přípravy na přijetí svátostí, které nás 
po křtu uvádějí do plnosti křesťanského života – svaté přijímání a 
biřmování. 

• Chceme spojit síly a přípravy by probíhaly společně pro farnost Povýšení s Petra a 
Pavla.  

• Již je možné přihlašovat děti na první svaté přijímání. 
Zde vyplňte přihlášku: https://forms.gle/pF9GNDHLdQ9nU1Jc9 

(kdo máte v ruce vytištěný Nedělník, tak odkaz najdete na farních stránkách 
povyseni.dpv.cz a petrpavel.dpv.cz) 
•  

 
AKTUÁLNĚ TENTO TÝDEN 

• „Farní kancelář“ –nejlépe po předchozí domluvě, ale je jistě možné zkusit 
nejlépe od středy do pátku zazvonit na faře.  

• Zapisování úmyslů na mše svaté – nejlépe po mši svaté v sakristii nebo viz 
farní kancelář. 

• V tomto týdnu jsou volné úmysly: úterý 13.9. 18:00, čtvrtek 15.9. 8:00 a 18:00  
• Dnes v neděli 11. 9. na hody jsou mše svaté v 7:30 v 9:00 a v 10:30 v kostele 

Povýšení svatého Kříže (u CaM mše sv. není). 
• Dnes v neděli 11. 9. na hody budou v 19:00 v kostele PsK zpívané nešpory a sv. 

požehnání. 
• Ve středu 14.9. bude adorační den u Povýšení – od ranní mše svaté do 16:00. 
• Ve středu 14. 9. bude v 17:00 v kostele Povýšení sv. Kříže městská pouť – po mši 

svatém jste zváni na malé agapé na zahradě. 
• V neděli 18.9. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a sv. požehnání. 
• V neděli 18.9. bude v 18:00 první nedělní večerní mše svatá v Krasicích. 

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
https://forms.gle/7i7cVmizRiLmvAUT8
https://forms.gle/pF9GNDHLdQ9nU1Jc9
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• 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. na hody jsou mše svaté v 7:30 v 9:00 a v 10:30 v kostele Povýšení 

svatého Kříže (u CaM mše sv. není). 
• V neděli večer v 19:00 budou zpívané nešpory a svátostné požehnání. 
• Ve středu 14. 9. bude městská pouť k Povýšení sv. Kříže – 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 
Farnost svatých Petra a Pavla Prostějov 
• V pondělí 12.9.v 17:00 pravidelné modlitby matek na faře 
• Ve středu 14.9.2022 nebude mše sv. Jste všichni zváni na městskou pouť  
• Ve čtvrtek 15.9.2022 bude v kostele od 17:30 do 18:30 tichá adorace za Ukrajinu a 

po ní bude následovat setkání farní rady (na faře). 
• Prosba o modlitbu: 

 za dva salesiánské novice Jiřího Šumberu z Lukova a Jiřího Váchu z 
Brna, kteří 7. září začali noviciát v Popradě na Slovensku. 

 za Janu Markovou z Držovic, salesiánku, která 10.září složila trvalé sliby 
v Kongregaci Panny Marie Pomocnice 

 za jáhna Vlastimila Vajďáka, SDB, který 17.září ve Fryštáku přijme 
kněžské svěcení (pozvánka v Salesiánském magazínu nebo na vývěsce v 
kostele) 

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. 
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 

„MÁMA A JÁ“                                               
Zveme maminky a jejich dcery ve věku 11-15 let na víkendový pobyt  
Termín: 30.9. -2.10. 2022 

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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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 11. 9. do 18. 9. 2022 
 

den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

neděle 
11. 9. 

24. NEDĚLE  
V MEZIDOBÍ – 

HODY U POVÝŠENÍ 

Povýšení sv. Kříže 7:30 
Povýšení sv. Kříže 9:00 
sv. Petra a Pavla 9:00 

Povýšení sv. Kříže 10:30 
sv. Petra a Pavla 18:30 

pondělí 
12. 9. Pondělí 24. týdne v mezidobí 

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

Úterý 
13. 9. 

Památka sv. Jana Zlatoústého, 
biskupa a učitele církve Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
14. 9. Svátek Povýšení svatého Kříže 

Povýšení sv. Kříže 8:00 
Povýšení sv. Kříže 17:00 

Čtvrtek 
15. 9. Památka Panny Marie Bolestné 

sv. Petra a Pavla 6:30 
Povýšení sv. Kříže 8:00 
Povýšení sv. Kříže 18:00 

Pátek 
16. 9. Pátek 24. týdne v mezidobí 

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

sobota 
17. 9. Sobota 24. týdne v mezidobí 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

Neděle 
18. 9. 

25. 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. Josefa 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 
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