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 Nedělník pro 26. neděli v mezidobí 25. 9. 2022 
1. ČTENÍ Am 6,1a.4-7 
Amos působí v Severním Izraeli, který měl svoji svatyni v Samaří. Prorok vystupuje 50 let před 
dobytím Severního Izraele (Asyřany v roce 722 př. Kr.). Je velmi kritický k uzurpování si 
majetku na úkor chudých. 
Toto praví všemohoucí Pán: „Běda těm, kdo si zpupně žijí na Sióně, bezstarostně na 
samařské hoře! Léhají na ložích ze slonoviny, hoví si na divanech, jídají jehňata ze 
stáda a telata vykrmená v chlévě. Prozpěvují si za zvuku harfy, vymýšlejí si jako 
David hudební nástroje. Z misek pijí víno, nejlepším olejem se natírají, ale nad 
Josefovou zkázou se netrápí. Proto nyní půjdou v čele vyhnanců do zajetí, skončí 
jásot povalečů!“ 
ŽALM Žl 146,6c-7.8-9a.9bc-10 
Zkušenost žalmisty je důvodem radostného zpěvu. Můžeme se k němu připojit. Bůh s námi bude 
jednat stejně jako s Izraelci. Slabým pomáhá, ale bezohlední nebudou kralovat. 
Odpověď: Duše má, chval Hospodina! 
Nebo: Aleluja. 
Hospodin zachovává věrnost navěky, – zjednává právo utlačeným, – dává chléb 
lačným. – Hospodin vysvobozuje vězně. 
Hospodin otvírá oči slepým, – Hospodin napřimuje sklíčené, – Hospodin miluje 
spravedlivé. – Hospodin chrání přistěhovalce. 
Hospodin podporuje sirotka a vdovu, – ale mate cestu bezbožníků. – Hospodin 
bude vládnout na věky, – tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení. 
2. ČTENÍ 1 Tim 6,11-16 
Závěr listu se točí také kolem tématu bohatství (6,6-10.17-19). Svatý Pavel píše: „…kořenem 
všeho zla je láska k penězům… Ty však se tomu vyhýbej.“ A Pavel pokračuje úryvkem této 
neděle. V textu zaznívají důležitá napomenutí i výpovědi víry. Poslední verše (15-16) jsou citací 
hymnu na Krista. 
Boží muži, usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Dobře 
bojuj pro víru, zmocni se věčného života. K němu jsi byl povolán, a proto jsi složil 
před mnoha svědky slavnostní vyznání. 
Před Bohem, který všemu dává život, a před Kristem Ježíšem, který před Ponciem 
Pilátem vydal slavnostní svědectví, ti nařizuji: Uchovej nauku bez poskvrny a bez 
úhony až do slavného příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Ten příchod nám ukáže 
ve svůj čas blahoslavený a jediný Panovník, Král králů a Pán pánů. On jediný má 
nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle. Nikdo z lidí ho neviděl, ani uvidět 
nemůže. Jemu patří čest a věčná moc! Amen. 
EVANGELIUM Lk 16,19-31 
V 16. kapitole Lukášova evangelia věnujeme pozornost majetku (minulou neděli jsme četli o 
nepoctivém správci). Ale pohled se posouvá k bezohledné lhostejnosti. Všimněme si, že zde 
nevystupuje Bůh, ale Abrahám! Boháč se po své smrti chová k Lazarovi stále povýšeně. 
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Ježíš řekl farizeům: „Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do šarlatu a kmentu a každý 
den pořádal skvělou hostinu. U jeho dveří léhal jeden žebrák – jmenoval se Lazar – 
plný vředů a rád by utišil hlad aspoň z toho, co padalo z boháčova stolu; a ještě k 
tomu přicházeli psi a lízali mu vředy. Žebrák umřel a andělé ho odnesli do 
Abrahámova náručí. Pak umřel i boháč a byl pohřben. 
V pekle v mukách zdvihl oči a viděl zdálky Abraháma a v jeho náručí Lazara. A 
zvolal: ‘Otče Abraháme, slituj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň 
koneček prstu ve vodě a ovlaží mi jazyk, protože zakouším muka v tomto plamenu.’ 
Abrahám však odpověděl: ‘Synu, uvědom si, že ty ses měl dobře už zaživa, Lazar 
naproti tomu špatně. A nyní se tu on raduje, a ty zakoušíš muka. A k tomu ke všemu 
zeje mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo nemůže přejít odtud k vám, i 
kdyby chtěl, ani se dostat od vás k nám.’ 
Boháč řekl: ‘Prosím tě tedy, otče, pošli ho do mého otcovského domu. Mám totiž 
pět bratrů, ať je varuje, aby se také oni nedostali do tohoto místa muk.’ 
Abrahám odpověděl: ‘Mají Mojžíše a Proroky, ať je uposlechnou!’ On však 
odporoval: ‘Ne, otče Abraháme! Ale když k nim někdo přijde z mrtvých, pak se 
obrátí.’ 
Odpověděl mu: ‘Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani 
kdyby někdo vstal z mrtvých." 
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 během tohoto týdne bude mít otec děkan alespoň částečně zdravotní volno 

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

• 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. 

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


3 
 

• 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.  
Třetí vyučovací hodina, která proběhne v jednotlivých třídách, bude ve 
čtvrtek 29. 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 
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 
 

mailto:nedelnik@prostejovfarnost.cz
http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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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) 

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: obě mše sv. ve středu i ve čtvrtek a v pátek 

večer. 
• V neděli 25. 9. bude v 19:00 kostele PsK zpívaný kompletář a sv. požehnání. 
• V úterý 27. 9. bude také mše svatá v 11:00 u PsK – CMG slaví 30 let, celebruje 

Mons. Josef Hrdlička.  
• Mše svatá v kapli sv. Anny bude až v prvním říjnovém týdnu. 
• V neděli 2. 10 bude v 16:00 poutní mše svatá v kapli svatých Andělů strážných. 
• V neděli 2. 10. 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. 

https://forms.gle/7i7cVmizRiLmvAUT8
https://forms.gle/pF9GNDHLdQ9nU1Jc9
https://forms.gle/pF9GNDHLdQ9nU1Jc9
https://forms.gle/b8dYYSBAXKnxh2bf7
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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 
• Příští neděli je pravidelná sbírka na TREFU (splácení půjčky na rekonstrukci fary) 

Aktuální výše dluhu je 1 020 789,- Kč 
• V pátek 30.9. bude v kostele večerní adorace (nejen) pro mládež od 19:30 do 

20:30 
• Pravidelné sbírky v měsíci září: 

      4.9. na TREFU – splácení půjčky za rekonstrukci fary celkem vybráno 9599.- 
Kč 
      18.9. na opravy kostelů - celkem se vybralo 9047.- Kč 

• Blahopřejeme: 
• V naší salesiánské komunitě oslavíme 30.9. šedesátiny spolubratra Oldřicha 

Macíka a přejeme mu hojnost Božího požehnání! 
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 
 

MINISTRANTI 
• Ministrantské schůzky (pro ministranti z obou farností) v novém školním roce 

budou bývat 1 x za 14 dní v pátek. 
Začátek v 15.30 - až 17.00 hodin. 
Sraz na petrské faře, Lidická 1a, Prostějov. 

• První letošní ministrantská schůzka bude v pátek 30. září. 
• První akcí pro ministranty je ve středu 28. září pouť do Olomouce a florbalový 

turnaj ministrantů o svatováclavský pohár. 
 

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 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
http://prostejov.dcpr.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
http://cprpv.ic.cz/
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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 
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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cprprostejov@ado.cz


8 
 

Mše svaté v Prostějově od 25. 9. do 2. 10. 2022 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

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 

pondělí 
26. 9. Pondělí 26. týdne v mezidobí 

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

Úterý 
27. 9. 

Památka sv. Vincence z Paula, 
kněze 

Povýšení sv. Kříže 11:00 
Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
28. 9. 

SLAVNOST SV. VÁCLAVA, 
MUČEDNÍKA 

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

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
29. 9. 

Svátek sv. Michaela, Gabriela a 
Rafaela, archandělů 

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

Pátek 
30. 9. Památka sv. Jeronýma 

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

sobota 
1. 10. 

Památka sv. Terezie od Dítěte 
Ježíše, panny a učitelky církve 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

Neděle 
2. 10. 

27. 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. Andělů strážných 16:00 
sv. Josefa 18:00 

sv. Petra a Pavla 18:30 
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