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 Nedělník pro 29. neděli v mezidobí 16. 10. 2022 
1. ČTENÍ Ex 17,8-13 
Ocitáme se uprostřed Sinajské pouště poté, co Izraelci odešli z Egypta (před rokem 1200 př. Kr.). 
Vítězství není v posledku věcí zbraní, ale vytrvalosti v modlitbě. Nezapomeňme, že prohrát 
znamenalo zemřít. Amalekovci jsou potomci Ezaua a vystupují v Písmu ještě 500 let po této 
události. 
Amalečané přitáhli a bojovali s Izraelem v Refidim. 
Mojžíš řekl Jozuovi: „Vyber si muže a zítra vyjdi bojovat s Amalečany, já se zatím 
postavím na vrchol pahorku s Boží holí v ruce.“ Jozue vykonal, co mu rozkázal 
Mojžíš, a bojoval s Amalečany. Mojžíš, Árón a Chur však vystoupili na vrchol 
pahorku. 
Když Mojžíš měl zdvižené ruce, vítězili Izraelité. Když ruce spouštěl, vítězili 
Amalečané. Ruce Mojžíšovy se však unavily; vzali tedy kámen, položili pod něho a 
on se na něj posadil. Árón a Chur podpírali jeho ruce, každý z jedné strany, takže 
jeho ruce zůstaly pevné až do západu slunce. Jozue porazil ostřím meče Amalečany 
a jejich válečné sbory. 
ŽALM 121,1-2.3-4.5-6.7-8 
„Horami“ označuje žalmista pravděpodobně kopce nad přímořskou rovinou Izraele. Sahají do cca 
800 m. n. m. a na jejich vrcholcích leží Jeruzalém s chrámem a místem obětí. Proto jsou symbolem 
místa, kde přebývá Bůh. 
Odpověď: Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. 
Zvedám své oči k horám. – Odkud mi přijde pomoc? – Pomoc mi přijde od 
Hospodina, – který učinil nebe i zemi. 
Nedopustí, aby se tvá noha zvrtla, – nebude dřímat tvůj strážce. – Ano, nebude 
dřímat a spát – Izraelův strážce. 
Hospodin tě střeží, – Hospodin je tvým ochráncem po tvé pravici. – Za dne ti 
slunce neublíží, – ani měsíc v noci. 
Hospodin tě bude střežit ode všeho zlého, – střežit bude tvou duši. – Hospodin 
bude střežit tvůj odchod i příchod – nyní i navěky. 
2. ČTENÍ 2 Tim 3,14 – 4,2 
Timoteus je blízký spolupracovník svatého Pavla, později biskup v Efezu. Všimněme si, jaký 
význam autor listu vkládá do Písma svatého a jaký důraz klade na hlásání evangelia. 
Milovaný! Drž se toho, čemu ses naučil a co jsi přijal jako jisté. Víš přece, od koho 
ses tomu naučil! Od dětství znáš svatá Písma; ta tě mohou naučit moudrosti, abys 
dosáhl spásy vírou v Krista Ježíše. Všechno, co je v nich napsáno, je vdechnuto 
Bohem a hodí se k poučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve 
spravedlnosti. Tak je potom Boží člověk dokonalý, důkladně vyzbrojený pro každé 
dobré dílo. 
Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, 
zapřísahám tě při jeho slavném příchodu a království: Hlásej slovo! Přicházej s ním, 
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ať je to vhod či nevhod, usvědčuj, zakazuj, povzbuzuj s všestrannou trpělivostí a 
znalostí nauky. 
EVANGELIUM Lk 18,1-8 
Navazujeme na 17. kapitolu Lukášova evangelia, kde byla řeč o víře. Našemu úryvku 
předcházelo slovo o příchodu Syna člověka na konci věků (17,20-37). Náš text je teoretickým 
příkladem ukazujícím na význam vytrvalosti v modlitbě, vdova totiž neměla žádný právní status v 
tehdejší společnosti, neměla zastání. 
Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a 
neochabovat: „V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal. 
Byla v tom městě i vdova, chodila k němu a říkala: ‘Zastaň se mě proti mému 
odpůrci!’ Ale on dlouhou dobu nechtěl. 
Potom si však řekl: ‘I když se Boha nebojím a na lidi nedám, přece se té vdovy 
zastanu, protože mě obtěžuje; jinak sem bude ustavičně chodit a mě trápit.’“ 
A Pán řekl: „Slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce! A Bůh by se nezastal svých 
vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal by je dlouho čekat? 
Říkám vám, že se jich rychle zastane! Ale nalezne Syn člověka na zemi víru, až 
přijde?“ 
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). 

• Dnes se koná pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu. 
• Příští neděli 23.10. se koná sbírka na misie. 
• 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 

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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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 20. 10. od 16:30. 
• Vyučování probíhá v prostorách ZŠ při CMG. 
• 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 
• Příprava již byla zahájena. 
• Další setkání se uskuteční v pátek 21.10. v 16:00 na faře u Povýšení.  
• Chceme spojit síly a přípravy by probíhaly společně pro farnost Povýšení s Petra a 

Pavla. 
• Ještě máte poslední možnost se přihlásit: 

https://forms.gle/pF9GNDHLdQ9nU1Jc9 (kdo máte v ruce vytištěný 
Nedělník, tak odkaz najdete na farních stránkách povyseni.dpv.cz a 
petrpavel.dpv.cz). 
 

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: středa 18. 10. 17:00 CaM; čtvrtek 20.10. 
18:00 u PsK a neděle 23.10 v 18:00 sv. Josef Krasice  

https://forms.gle/7i7cVmizRiLmvAUT8
https://forms.gle/pF9GNDHLdQ9nU1Jc9
https://forms.gle/pF9GNDHLdQ9nU1Jc9
https://forms.gle/b8dYYSBAXKnxh2bf7
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• Dnes v neděli 16. 10. bude v 19:00 kostele PsK zpívaný kompletář a sv. 
požehnání. 

• V neděli 23. 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. 
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 
• V pondělí 17. 10. bude v kostele sv. Petra a Pavla modlitba celého růžence od 

16:45 hod. 
• Ve středu bude pravidelná adorace v 18:00, v pátek adorace (nejen) pro mládež 

od 19:30 do 20:30. Tato páteční adorace bude součástí "Misijního mostu 
modliteb" - za misionáře, za šíření evangelia ve světě, za salesiánské misijní díla 
v Bulharsku a v Indii a za papeže Františka. 

• Příští neděli je sbírka na misie, která bude propojena s nabídkou sladkého pečiva a 
drobných předmětů od našich dobrodinců 

• Pravidelné aktivity na TREFĚ (Fara, Lidická 1): 
• V pondělí od 17:00 modlitby matek 
• Ve středu pravidelná zkouška farního sboru (po večerní mši sv.) 
• Ve čtvrtek od 7:30 do 9:00 tichá adorace ve farní kapli, v 18:30 bude na faře 

setkání farní rady. 
• V sobotu od 14:00 na faře setkání mariánské družiny. Jsou zvány děvčata školního 

věku, přibližně od 3.-6.třídy. 
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. 
 

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. 
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  
 
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. 

 

PODZIMNÍ MARIANKY V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 
 
I v tomto školním roce bude pokračovat setkávání Marianek, tedy děvčat od 3. - 6. 
třídy ZŠ. 
Poprvé to bude v sobotu 22.října 2022 s tématem: Maria – dívka jako ty 
Místo a čas zůstávají tradiční – fara u sv. Petra a Pavla v Prostějově (Trefa), 
sobota od 14:00 do 18:00 hodin.  
Přesto nás ale čekají novinky. Největší z nich bude zahájení čtenářského klubu 
“Boží holky Knihomolky”.  Další novinky na vás čekají přímo na setkání  

https://1url.cz/UKLtM
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MARIAnky mají také svůj blog, kde se dozvíte více informací k aktuálnímu setkání, 
případně i k těm předchozím. Všechny ostatní aktuality lze taktéž najít na tomto 
blogu. 
 
https://mbhpv.blogspot.com/ 
 
Bližší informace rovněž na plakátku na vývěsce kostela.  
Těšíme se na stávající i nové Marianky!! 
 
Marki Castellar  

 
 

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.  
 

DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL K 
MISIJNÍ NEDĚLI 23. ŘÍJNA 2022 

 
Milí přátelé misií, 

příští neděli budeme slavit jako každý rok Světový den misií, Misijní neděli. 
Téma „Budete mými svědky“ (Sk 1,8) zvolil Svatý otec s naléhavostí dnešní doby, 
abychom v duchu těchto slov žili misijní rozměr ve vlastní církvi, ve svém okolí, ale 
také s Církví celosvětovou. 

V letošním roce je pro nás tento den příležitostí, abychom si připomněli 
několik významných výročí.  Je to 400. výročí založení Kongregace de Propaganda 
Fide, dnes nese název Kongregace pro evangelizaci národů, a 200. výročí Díla šíření 
víry, které spolu s Dílem dětí a Dílem sv. Petra apoštola bylo před sto lety uznáno za 
dílo „papežské“. 

http://shmpv.cz/
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Duch Svatý dovede inspirovat k mimořádnému poslání kohokoli, i prosté 
lidi. Tak to bylo i v případě Pauline Jaricot, která přesně před 200 lety založila 
Sdružení pro šíření víry. Její blahořečení jsme oslavili letos v květnu ve 
francouzském Lyonu. Navzdory těžkým zdravotním podmínkám odpověděla na 
Boží volání tím, že vytvořila modlitební síť a sbírku na misie, aby se tak věřící mohli 
aktivně účastnit misie „až na konec země“. Z tohoto geniálního nápadu vznikl 
Světový den misií. Ten slavíme každým rokem a sbírka z každého společenství je 
určena pro všeobecný fond tohoto díla, díky kterému papež podporuje misijní 
aktivity. 

Za modlitby a veškerou podporu papežských misií Vám upřímně děkuji. Z 
fondu Papežského misijního díla šíření víry v České republice jsme v letošním roce 
pomohli chudým lidem v Zambii, Bangladéši, Indii, na Srí Lance, v Paraguayi a 
Papui Nové Guinei částkou skoro 17 milionů korun. V těchto zemích podporujeme 
katechisty, místní křesťanská rádia, stavby a opravy kostelů, řeholních domů a kaplí. 
Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky, vzdělávat se a více poznávat Boha. 
Podáváme pomocnou ruku všem potřebným.  

Papež František, jak na sebe prozradil v Poselství k letošní Misijní neděli, má 
velký sen. Sen o misijní církvi a o novém období misijní činnosti křesťanských 
komunit podle Mojžíšovy prosby za Boží lid: „Kéž by Hospodin udělal z celého 
národa proroky!“ (Nm 11,29) Pomozme tento jeho sen uvádět ve skutečnost a 
buďme všichni tím, čím už díky křtu jsme: Pánovi proroci, svědci, misionáři! 
Přinášejme svědectví v síle 

Ducha Svatého až na konec země. 

Za Vaši snahu být misionářem ve svém okolí a štědrost při misijní sbírce 
Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná  

jáhen Leoš Halbrštát národní ředitel Papežských misijních děl v České republice 
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Mše svaté v Prostějově od 16. 10. do 23. 10. 2022 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

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 

pondělí 
17. 10. 

Památka sv. Ignáce Antiochijského, 
biskupa a mučedníka 

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

Úterý 
18. 10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
19. 10. Středa 29. týdne v mezidobí 

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

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
20. 10. Čtvrtek 29. týdne v mezidobí 

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

Pátek 
21. 10. Pátek 29. týdne v mezidobí 

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

sobota 
22. 10. Svatého Jana Pavla II. papeže 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

Neděle 
23. 10. 

30. 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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