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 Nedělník pro 28. neděli v mezidobí 9. 10. 2022 
1. ČTENÍ 2 Král 5,14-17 
Dnešní neděle bude mluvit o uzdravení. Ale jde o víc! Skutečným tématem je schopnost vidět za 
skutečnost uzdravení. Počínaje odvahou prosit Boha o pomoc, přes pokoru vyjít Bohu vstříc až k 
umění vděčnosti. Můžeme se dnes modlit za nemocné a také za ty, kdo nevidí veliké Boží skutky 
kolem nás. 
Náman sestoupil k Jordánu a ponořil se do něho sedmkrát podle nařízení Božího 
muže Elizea a jeho tělo se obnovilo jako tělo malého dítěte a byl čistý. 
Náman se vrátil k Božímu muži s celým svým doprovodem, stanul před ním a řekl: 
„Hle, už vím, že není Boha po celé zemi, jen v Izraeli. Nyní vezmi, prosím, dar od 
svého služebníka.“ 
Elizeus odpověděl: „Jako že je živ Hospodin, jemuž sloužím: Nic nevezmu!“ Ačkoli 
na něj naléhal, aby vzal, odepřel. 
Náman pak řekl: „Když tedy opravdu nechceš, dovol mi vzít tolik prstě, kolik unese 
spřežení mezků, neboť tvůj služebník nebude už obětovat celopaly a žertvy jiným 
bohům, jen Hospodinu.“ 
ŽALM Žl 98,1.2-3ab.3cd-4 
Zpívat o podivuhodných Božích činech může jen ten, kdo je zahlédl či zaslechl. „Nová píseň“ je 
velké teologické téma. Je to píseň o záchraně, která se již netýká jen kohosi vzdáleného, ale přímo 
nás. 
Odpověď: Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. 
Zpívejte Hospodinu píseň novou, -neboť učinil podivuhodné věci. Vítězství je 
dílem jeho pravice, jeho svatého ramene. 
Hospodin uvedl ve známost svou spásu, před zraky pohanů zjevil svou 
spravedlnost. Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost Izraelovu domu. 
Všechny končiny země uzřely spásu našeho Boha. Jásejte Hospodinu, všechny 
země, radujte se, plesejte a hrejte! 
2. ČTENÍ 2 Tim 2, 8-13 
Pokračujeme v četbě pastorálních listů. Pavel mluví o důsledcích toho, že sám je v poutech (1,15 – 
2,7) a povzbuzuje biskupa Timotea jednoduchou zásadou formulovanou jako hymnus či slogan 
(11-13): Připomíná náš křest (zemřeli s Kristem), náš zápas v tomto životě (vytrváme) a logický 
důsledek. 
Milovaný! Mysli na Ježíše Krista, Davidova potomka, který byl vzkříšen z mrtvých. 
To je moje evangelium. Právě kvůli němu trpím, dokonce jako zločinec v poutech. 
Ale Boží slovo spoutáno není. Proto kvůli vyvoleným snáším všecko, aby také oni 
došli spásy a věčné slávy skrze Ježíše Krista. Tohle je jisté: Když jsme s ním umřeli, 
budeme s ním (také) žít. Když vytrváme, budeme s ním i kralovat. Když (ho) 
zapřeme, zapře také on nás. Ale i když my jsme nevěrní, on zůstává věrný, protože 
nemůže zapřít sám sebe. 
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EVANGELIUM Lk 17, 11-19 
Text opět navazuje na předchozí neděle (víra jako hořčičné zrno, postavení služebníků Lk 17,5-
10). Malomocní se nesměli přiblížit zdravému člověku, nesměli do města. Samaritán byl navíc 
cizinec, se kterým se Židé běžně nestýkali. Deset je odkaz na Desatero, tedy Zákon. 
Na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš mezi Samařskem a Galilejí. 
Když přicházel do jedné vesnice, šlo mu naproti deset malomocných. Zůstali stát 
opodál a volali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“ 
Když je uviděl, řekl jim: „Jděte a ukažte se kněžím.“ A jak odcházeli, byli očištěni. 
Když jeden z nich zpozoroval, že je uzdraven, vrátil se, mocným hlasem velebil 
Boha, padl Ježíšovi k nohám tváří až k zemi a děkoval mu. Byl to Samaritán. 
Ježíš na to řekl: „Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se 
nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?“ 
A jemu řekl: „Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila.“ 
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. 

 
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 

• Ve čtvrtek 13. 10. od 16:30. 
• Vyučování probíhá v prostorách ZŠ při CMG. 

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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• Po skončení hodiny je společná modlitba s krátkou katechezí pro všechny ročníky 
v kapli v budově CMG. 

• Vyučuje se v šesti skupinách: 1.,2.,3.,4.,5., a 6-9. 
• Pokud jste své dítě ještě nepřihlásili, pak 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 
• Chceme spojit síly a přípravy by probíhaly společně pro farnost Povýšení s Petra a 

Pavla. 
• 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). 

• První schůzka by se uskuteční v pátek 14.10. v 16:30 na faře u Povýšení sv. 
Kříže – dítě doprovodí jeden z rodičů (nebo někdo dospělý, koho rodiče 
pověří). Bližší informace dostanou rodiče emailem. 
 

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 
• 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“ – přicházejte, prosím, po předchozí domluvě, nerad bych 
někoho zklamal tím, že nebudu přítomen anebo se Vám nebudu moci věnovat.    

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

• V tomto týdnu jsou volné úmysly: čtvrtek 13.10. v 8:00 a v 18:00 u PsK a pátek 
14.10 v 8:00 u PsK.  

• Dnes v neděli 9. 10. bude v 15:00 setkání členů živého růžence u PsK. 
Nejprve pobožnost a potom setkání na faře.  

• Dnes v neděli 9. 10. bude v 19:00 kostele PsK zpívaný kompletář a sv. požehnání. 
• V neděli 16. 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.  

https://forms.gle/7i7cVmizRiLmvAUT8
https://forms.gle/pF9GNDHLdQ9nU1Jc9
https://forms.gle/pF9GNDHLdQ9nU1Jc9
https://forms.gle/b8dYYSBAXKnxh2bf7
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• 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 
• V kostele sv. Petra a Pavla: 

Ve středu bude pravidelná adorace v 18:00 
Příští neděli je pravidelná sbírka na opravy kostelů. 

• Oznamuji, že od 7. do 15.10. nebudu přítomen ve farnosti (víkend pro mládež, 
duchovní cvičení) Obracejte se, prosím, s svými dotazy nebo požadavky na 
někoho ze salesiánů (P. Ladislav Hubáček, tel: 604103871; P. Oldřich Macík, tel: 
732369591; P. Ladislav Banďouch, tel: 739657997     

• Pravidelné aktivity na TREFĚ (Fara, Lidická 1): 
V pondělí od 17:00 modlitby matek 
Ve středu po večerní mši zkouška sboru, v pátek od 15:30 schůzka ministrantů a 
od 17:00 zkouší scholička 
V sobotu v 15:00 bude setkání farníků nad Písmem „Vezmi a čti“ 

• Poděkování farníkům: 
Zakázku na nové stříšky k nástěnkám u kostela Petra a Pavla (v ceně 3800,- Kč) 
sjednaly a v plné výši uhradily Zuzka a Petra Bartošovy. 

• Informace pro salesiánskou rodinu a přátele salesiánského díla v Prostějově: 
9.10.2022 – proběhne v Římě kanonizace salesiánského koadjutora, 
blahoslaveného Artmide Zatti spolu s Giovanni Battistou Scalabrinim a v úterý 
11.10.2022 bude mše sv. na poděkování za dar svatořečení v Turíně na Valdocco 
 
Artemide Zatti, salesiánský koadjutor, který pracoval pro nemocné v argentinské 
Viedmě, i dnes má co říci.  S rodinou se přestěhoval do latinskoamerické země, 
v srdci toužil stát se knězem, ale ve skutečnosti se stal ošetřovatelem, který na 
vlastní kůži poznal krutost nemoci, když onemocněl tuberkulózou. "Uvěřil jsem, 
slíbil jsem to a byl jsem uzdraven," bylo jeho motto, když vyprávěl o své cestě 
a uzdravení díky Marii Pomocnici křesťanů. Generální postulátor salesiánů P. 
Pierluigi Cameroni nastiňuje některé aktuální prvky a hovoří o tom, jak se 
vypořádal s nemocí v době pandemie, podobnou té, kterou prožíváme 
v současnosti. Byl také migrantem, což je skutečnost, kterou žijeme i dnes, a byl 
schopen znovu nabízet evangelijní radikalismus v následování Krista a ve stopách 
Dona Boska, člověka schopného žít radost z evangelia, která vždy pramení ze 
setkání s Pánem. 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
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Film o životě bl. Artemida Zattiho (na YouTube je možné nastavit 
české/slovenské titulky „Zatti, náš bratr“). 
Pověst o jeho svatosti zůstávala živá a na jeho přímluvu se několik lidí zázračně 
uzdravilo, což potvrdila i Kongregace pro kauzy svatých. Jan Pavel II. prohlásil 
Artemida Zattiho za blahoslaveného v roce 2002. 

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. 
 

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s. 
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 
 

mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
https://1url.cz/UKLtM
https://1url.cz/TMl5a
mailto:cprprostejov@ado.cz
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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 

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. 

SKM 
SHM Prostějov zve dívky od 9-15 let na Holčičí sobotu – na bowlingu 
kdy: 15.10.2022, začátek: 9:55 na faře sv. Petra a Pavla, Lidická 1a, Prostějov) 
konec: 14:30 tamtéž, cena: 250 Kč 
Program: - společná mše sv., - témátko k zamyšlení: sv. Artemide Zatti, - bowling, - 
společný oběd 
více na https://shmpv.cz/ , kde najdete také přihlášku. 
 
Na všechny se těšíme Renata a o. Laďa  
 

MARIANKY 
• MARIANKY, BOŽÍ HOLKY OPĚT V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE!!! 

Pro děvčata 3.- 6. třídy ZŠ opět chystáme pravidelná měsíční setkání mariánské 
skupinky "Marianek". 
Bližší informace se upřesní během měsíce října a také na blogu Marianek, který 
můžete sledovat. 

 
 

SHM 
•  Zveme všechny děti ve věku od 7 do 12 let na podzimní prázdniny na 

Annabergu, v termínu od 25. do 29. října 2022. Budeme společně s Asterixem a 
Obelixem plnit 12 náročných úkolů, které jim zadal samotný Caesar. Pokud 
uspějeme, jistě nás čeká velká odměna. Také strávíme čas v krásné přírodě 
Jeseníků, budeme něco tvořit a povídat si o Pánu Bohu.   

• Více informací a přihlašování naleznete na našem webu shmpv.cz.  
• Na všechny se moc těší Dan Hruda a jeho tým animátorů.  

https://shmpv.cz/
http://shmpv.cz/
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Mše svaté v Prostějově od 9. 10. do 16. 10. 2022 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

Neděle 
9. 10. 

28. 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 
10. 10. Pondělí 28. týdne v mezidobí 

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

Úterý 
11. 10. Úterý 28. týdne v mezidobí Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
12. 10. Středa 28. týdne v mezidobí 

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

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
13. 10. Čtvrtek 28. týdne v mezidobí 

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

Pátek 
14. 10. Pátek 28. týdne v mezidobí 

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

sobota 
15. 10. 

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny 
a učitelky církve 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

Neděle 
16. 10. 

29. 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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