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 Nedělník pro 25. neděli v mezidobí 18. 9. 2022 
1. ČTENÍ Am 8,4-7 
Amos je první píšící prorok, působil v Severním Izraeli v 8. stol. př. Kr. Je známý neúprosnou 
kritikou vyděračských postojů tehdejší šlechty, ale také kritikou úcty k falešným božstvům. 
Obrácení k Hospodinu je cestou záchrany (Am 5,4; 8,11; 9,11-15). 
Slyšte to vy, kteří šlapete po nuzném, utlačujete chudáky země a říkáte: „Kdypak už 
bude po slavnosti novoluní, abychom mohli prodávat obilí? A po sobotě, abychom 
mohli otevřít sýpky, zmenšovat míru, zvyšovat cenu, užívat podvodných vah, 
nuzáka kupovat za stříbro a chudáka za opánky? I nejhorší obilí prodáme.“ 
Hospodin přísahal při Jakubově chloubě: „Navěky nezapomenu na žádný jejich 
skutek!“ 
ŽALM 113,1-2.4-6.7-8 
Hospodin zná své služebníky, ač jsou chudí. Ale jsme my Božími služebníky? 
Odpověď: Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. Nebo: Aleluja. 
Chvalte, Hospodinovi služebníci, – chvalte jméno Hospodinovo! – Buď velebeno 
Hospodinovo jméno – nyní i navěky! 
Povznesen je Hospodin nade všechny národy, – nad nebesa jeho sláva. – Kdo je 
jako Hospodin, náš Bůh, – který trůní na výsosti – a shlíží dolů na nebe i na zem? 
Slabého zdvihá z prachu, – ze smetiště povyšuje chudého, – aby ho posadil vedle 
knížat, – vedle knížat svého lidu. 
2. ČTENÍ 1 Tim 2,1-8 
Tři listy (tzv. pastorální epištoly) píše svatý Pavel dvěma blízkým spolupracovníkům – Timoteovi 
do Efezu a Titovi na Krétu. Proto je náš list koncipován jako povzbuzení ke kvalitní službě 
pastýře a k plnohodnotnému životu křesťanů. Všimněme si klíčové teologické výpovědi o jediném 
prostředníku mezi Bohem a lidmi. 
První věc, ke které vybízím, je tato: ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i 
děkovné za všecky lidi, za krále a všechny, kdo mají moc, abychom mohli vést život 
pokojný a klidný, v opravdové zbožnosti a počestnosti. Tak je to dobré a milé Bohu, 
našemu spasiteli. On chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy. 
Je totiž jenom jediný Bůh a jenom jediný prostředník mezi Bohem a lidmi: člověk 
Kristus Ježíš, který vydal sám sebe jako výkupné za všechny. To bylo zjeveno ve 
svůj čas; a já jsem byl ustanoven za hlasatele toho a za apoštola – to mluvím pravdu 
a nelžu – za učitele víry a pravdy mezi pohany. 
Přeji si tedy toto: všude se mají muži modlit tak, že budou zvedat čisté ruce bez 
hněvu a sváru. 
EVANGELIUM Lk 16,1-13 
Tato perikopa navazuje na podobenství o milosrdném otci a marnotratném, resp. „poctivém“ 
synovi. Jakou roli hraje svázanost majetkem v myšlení učedníků? Pán ví, že správce majetku je 
nepoctivý! Nechválí nepoctivost, ale prozíravost a svobodu vůči majetku, který je pomíjivý. 
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Ježíš řekl svým učedníkům: „Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého 
obvinili, že prý zpronevěřuje jeho majetek. Zavolal ho a řekl mu: ‘Co to o tobě 
slyším? Slož účty ze svého správcovství! Správcem už dál být nemůžeš.’ 
Správce si řekl: ‘Co si počnu, když mě můj pán zbavuje správcovství? Kopat 
neumím, žebrat se stydím. Už vím, co udělám, aby mě lidé přijali k sobě do domu, 
až budu zbaven správcovství. 
Zavolal si dlužníky svého pána, každého zvlášť, a zeptal se prvního: ‘Kolik jsi mému 
pánovi dlužen?’ Odpověděl: ‘Sto věder oleje.’ Řekl mu: ‘Tady máš svůj úpis, honem 
si sedni a napiš padesát.’ Pak se zeptal druhého: ‘Kolik ty jsi dlužen?’ Odpověděl: 
‘Sto korců pšenice.’ Řekl mu: ‘Tady máš svůj úpis a napiš osmdesát.’ Pán pochválil 
nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Synové tohoto světa jsou totiž k sobě 
navzájem prozíravější než synové světla. 
A já vám říkám: Získávejte si přátele z nespravedlivého mamonu, abyste – až ho 
nebude – byli přijati do příbytků věčných. 
Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci, a kdo je v maličkosti nepoctivý, je 
nepoctivý i ve velké věci. Jestliže jste tedy nebyli věrní v nespravedlivém mamonu, 
kdo vám svěří pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá, co je 
vaše? 
Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat a 
druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne. 
Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“ 
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. 
• Ještě minimálně během tohoto týdne bude mít otec děkan zdravotní volno – 

omluvte prosím, když vám nebude zvednut telefon, nebo se nedozvoníte… 
Pokud potřebujete řešit něco urgentního, tak se obraťte na otce Pavla. 

• Rád bych zde uvedl ještě několik doplňujících informací k článku o 
varhanách v kostele CaM, který byl zveřejněn v INRI. 
Je to šance, která se nebude opakovat, už nám asi nikdo nikdy varhany zdarma jen 
tak nenabídne. Už nikdo neřekne: „Víte, já mám vlastní varhany, ale tady by bylo taky 
potřeba varhany, a tak Vám je na dobu, pokud bude potřeba, takže vlastně asi napořád, 
zapůjčím……..“ Náklady budou vzhledem k hodnotě nástroje minimální. 
Elektronický nástroj spíše dříve, než později doslouží. Otec Pavel je varhanář 
s patřičným vzděláním i s praxí v oboru. Vše se dělá s vědomím arcidiecézního 
organologa.  Není to ani zbytečné a už vůbec to není vyhazování peněz, 
protože to z podstaty věci ani vyhazování peněz být nemůže.  Je smutné, že 



3 
 

někdo takové věci tvrdí a přitom o dané záležitosti nic neví.   P. 
Aleš Vrzala 

• 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 
 
 

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.  
Druhá vyučovací hodina, která proběhne v jednotlivých třídách, bude ve 
čtvrtek 22. září v 16:30 v budově CMG. 

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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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 
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 na přípravu na první svaté přijímání: 

https://forms.gle/pF9GNDHLdQ9nU1Jc9 (kdo máte v ruce vytištěný 
Nedělník, tak odkaz najdete na farních stránkách povyseni.dpv.cz a 
petrpavel.dpv.cz) 
• Také na přípravu na biřmování se již můžete přihlásit. 

Zde vyplňte přihlášku na biřmování: 
https://forms.gle/b8dYYSBAXKnxh2bf7 (kdo máte v ruce vytištěný Nedělník, 
tak odkaz najdete na farních stránkách povyseni.dpv.cz a petrpavel.dpv.cz) 

 
 
 

mailto:nedelnik@prostejovfarnost.cz
http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
https://forms.gle/7i7cVmizRiLmvAUT8
https://forms.gle/pF9GNDHLdQ9nU1Jc9
https://forms.gle/pF9GNDHLdQ9nU1Jc9
https://forms.gle/b8dYYSBAXKnxh2bf7
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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: sobota 24.9. 8:00 
• V neděli 18.9. bude v 18:00 první nedělní večerní mše svatá v Krasicích. 
• V neděli 18. 9. bude v 19:00 kostele PsK zpívaný kompletář a sv. požehnání. 
• Ve středu 21. 9. bude také v 17:00 opět mše svatá v kostele CaM.  
• V neděli 25. 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. 
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 
• Dnes je pravidelná sbírka na opravy kostelů.  
• Dnes odpoledne jako součást Dnů evropského dědictví v Prostějově proběhnou 

komentované prohlídky kostela sv. Petra a Pavla. Časy prohlídek: 14:00, 15:00, 
16:00  

•  v pondělí 19.9. v 16:30 bude modlitba celého růžence 
Snubní ohlášky: 
• Svátostné manželství uzavřou dne 1. 10. 2022 v Blatnici p. Sv. Ant. v kapli sv. 

Antonína snoubenci: 
MUDr. Pavel Janeček z Prostějova a MUDr. Šárka Kukalová z Uherského Brodu 

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  

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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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. 
 

Z DĚKANÁTU 
• Římskokatolická farnost Ohrozim zve na poutní mši sv. ke cti sv. Václava ve 

středu 28.9.2022 v Ohrozimi. Poutní mše sv. začíná v 10:00 a hlavním 
celebrantem bude P. Kamil Obr 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1url.cz/TMl5a
mailto:cprprostejov@ado.cz
https://1url.cz/Br2wS
mailto:cprprostejov@ado.cz


8 
 

Mše svaté v Prostějově od 18. 9. do 25. 9. 2022 
 

den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

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 

pondělí 
19. 9. Pondělí 25. týdne v mezidobí 

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

Úterý 
20. 9. 

Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, 
kněze Pavla Chong Hasanga a 

druhů, mučedníků 
Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
21. 9. Svátek sv. Matouše, apoštola 

Povýšení sv. Kříže 8:00 
sv. Cyrila a Metoděje 17:00 

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
22. 9. Čtvrtek 25. týdne v mezidobí 

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

Pátek 
23. 9. Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 

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

sobota 
24. 9. Sobota 25. týdne v mezidobí 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

Neděle 
25. 9. 

26. 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 

 


	ŽALM 113,1-2.4-6.7-8
	Mše svaté v Prostějově od 18. 9. do 25. 9. 2022

