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 Nedělník pro 31. neděli v mezidobí 30. 10. 2022 
1. ČTENÍ Mdr 11,22 – 12,2 
Nejmladší kniha Starého zákona se snaží zabránit úpadku víry Židů žijících v řecké diaspoře. V 
niterném vyznání víry v Hospodina, který miluje život, vyjadřuje Starý zákon svoji reflexi vztahu 
Boha ke stvoření. 
Pane, celý svět je před tebou jako prášek na vahách, jako kapka rosy, která zrána 
padá na zem. Ty však máš slitování se vším, protože můžeš všechno, a jsi shovívavý 
k hříchům lidí, aby dělali pokání. Vždyť ty miluješ všechno, co je, a nic si neošklivíš 
z toho, cos udělal, neboť kdybys něco nenáviděl, nestvořil bys to. 
Jak by něco mohlo trvat, kdybys to nechtěl, nebo se uchovat, kdybys to nepovolal k 
bytí? Ale ty máš na všechno ohled, poněvadž je to tvé, vládce, milující život, neboť 
tvůj nepomíjející duch je ve všem. 
Proto zbloudilé trestáš ponenáhlu a napomínáš tím, že jim vyčítáš to, čím hřešili, aby 
zbaveni své špatnosti věřili v tebe, Pane. 
ŽALM Žl 145,1-2.8-9.10-11.13cd-14 
I my jsme dílo Boží, kterému on vdechl život. Připojme se k chvalozpěvu celého stvoření. 
Odpověď: Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. 
Budu tě oslavovat, můj Bože, králi, – budu velebit tvé jméno po všechny věky. – 
Každý den tě budu velebit – a chválit tvé jméno po všechny věky. 
Milosrdný a milostivý je Hospodin, – shovívavý a plný lásky. – Dobrotivý je 
Hospodin ke všem – a soucit má se všemi svými tvory. 
Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla – a tvoji zbožní ať tě velebí! – Ať 
vypravují o slávě tvého království, – ať mluví o tvé síle. 
Věrný je Hospodin ve všech svých slibech – a svatý ve všech svých činech. – 
Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, – a pozvedá všechny sklíčené. 
2. ČTENÍ 2 Sol 1,11 – 2,2 
Po tři týdny budeme číst z druhého listu Soluňanům (též Tesalonickým). Vznikl zřejmě v 
pozdním období Nového zákona a důvodem k napsání byla řada nejasností kolem druhého 
příchodu Pána. Křesťané očekávali Krista velmi záhy, což se ukázalo jako mylné. 
Bratři! Bez přestání se za vás modlíme, aby vás učinil náš Bůh hodnými dober, ke 
kterým vás povolal, a svou mocí zdokonalil, že budete mít vždycky zálibu v konání 
dobra a vaše víra aby se projevovala skutky. Pak bude jméno našeho Pána Ježíše 
oslaveno skrze vás, a vy budete oslaveni skrze něho podle milosti našeho Boha a 
Pána Ježíše Krista. 
Pokud jde o dobu, kdy přijde náš Pán Ježíš Kristus a kdy se my u něho 
shromáždíme, prosíme vás: nenechte si tak snadno poplést hlavu, či se dokonce 
polekat nějakým proroctvím nebo listem prý od nás poslaným, jako by ten den Páně 
měl už nastat. 
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EVANGELIUM Lk 19,1-10 
 
Lukášovo evangelium směřuje k závěru. Ježíš kráčí do Jeruzaléma podél Jordánu a pak z Jericha 
již naposledy vystoupá ke Svatému městu. Dva burcující příklady – uzdravení slepého u Jericha a 
Zacheus – mají symbolický význam. Řecké slovo „zéteo“ znamená „hledat, zkoumat, snažit se, 
usilovat“ a spojuje Ježíše a Zachea v jejich jednání: Zacheus „chtěl uvidět Ježíše“ (19,3) a Ježíš 
„přišel hledat, co zahynulo (19,10)“. 
Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk, jmenoval se Zacheus. Byl 
to vrchní celník, velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše, jak vypadá, ale nemohl, protože 
tam bylo plno lidí a on byl malé postavy. Běžel napřed a vylezl na fíkovník, aby ho 
uviděl, protože tudy měl procházet. 
Když Ježíš přišel k tomu místu, podíval se nahoru a řekl mu: „Zachee, pojď rychle 
dolů: dnes musím zůstat v tvém domě.“ On rychle slezl dolů a s radostí ho přijal. 
Všichni, jakmile to uviděli, reptali a říkali: „Vešel jako host k hříšníkovi!“ 
Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovici svého majetku, Pane, dám chudým, a jestli 
jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně!“ 
Ježíš mu řekl: „Dnes přišla do tohoto domu spása. Vždyť i on je potomek 
Abrahámův. Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.“ 
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). 

• Při sbírce na misie minulou neděli se vybralo 23770,- Kč. Pán Bůh zaplať.  
• 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 3. 11. od 16:30. 
• Po skončení hodiny je společná modlitba s krátkou katechezí pro všechny ročníky 

v kapli v budově CMG. 
 

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
• Příprava již byla zahájena, přihlašování uzavřeno. 
• Další setkání se uskuteční v pátek 4.11. v 16:00 na faře u Povýšení.  

 
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 

• Také na přípravu na biřmování se ještě můžete přihlásit. POSLEDNÍ ŠANCE! 
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: pondělí 31.10. v 8:00 PsK; úterý 1.11. 
v 18:00 PsK; pátek 4.11. 8:00 PsK.; sobota 5.11. v 8:00 PsK; – tyto mše sv. lze 
zapsat jenom v sakristii u Povýšení. 

• DNES V NEDĚLI 30. 10. BUDE VE 14:30 NA HŘBITOVĚ DUŠIČKOVÁ 
POBOŽNOST. 

• Dnes v neděli 30. 10. bude v 19:00 kostele PsK zpívaný kompletář a sv. 
požehnání. 

• Od pondělí do pátku budou v tomto týdnu ráno k dispozici dva 
zpovědníci. Podle potřeby se bude zpovídat i během mše svaté. (To 
samozřejmě znamená, že zájemce o zpověď přijde před mší svatou a 
pouze se na něj nedostane řada!) 

• V úterý 1. 11. na Slavnost všech svatých bude také ranní mše svatá v 8:00 
v kostele PsK. 

• Ve středu 2. 11. o Vzpomínce na všechny věrné zemřelé jsou mše svaté jako 
obvykle v 8:00 v kostele PsK a v 17:00 v kostele CaM. 

https://forms.gle/b8dYYSBAXKnxh2bf7
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• Pátek 4. 11. je první v měsíci, po ranní i večerní mši svaté budou litanie se 
zásvětnou modlitbou a svátostné požehnání. 

• V sobotu 5. 11. se bude udělovat při ranní mši svaté svátost nemocných. 
• V neděli 6. 11. 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 
• Ve středu (1.středa v měsíci) bude v 17:30 adorace za kněze  
• 5. 11. je první sobota v měsíci: 6:00 růženec; 6:30 mše sv. – rozjímavé čtení, 

zásvětná modlitba a krátká adorace.   
• Příští neděli je pravidelná sbírka na TREFU (splácení půjčky na rekonstrukci 

fary)   
• Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na misie (na salesiánské misie v Bulharsku) 

- celkem se vybralo 21735,- Kč  
• Dnes odpoledne ve 14:30 bude dušičková bohoslužba na hřbitově.  
• V úterý 1.11. o Slavnosti Všech svatých bude večerní mše sv. ve farním kostele 

svatých Petra a Pavla v 18:30.  
• Pravidelné aktivity na TREFĚ (Fara, Lidická 1A):   
• V pondělí od 17:00 modlitby matek  
• Ve středu pravidelná zkouška farního sboru (po večerní mši sv.)  
• V pátek od 15:30 schůzka ministrantů   
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. 
SENIOŘI 
• VE STŘEDU 2. 11. 2022 proběhne SETKÁNÍ SENIORŮ v Rybárně na faře. 

Povýšení sv. Kříže po mši sv. (asi v 9:00). 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://1url.cz/UKLtM
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MODLÍME SE ZA ZEMŘELÉ  
Jak získat tzv. plnomocné odpustky pro zemřelé, aneb jak pomoci zemřelým 

dohnat to, co oni zde na zemi zanedbali, nestihli, nezvládli? Jak jim pomoci, aby se 
stali svatými?  Usilovali o odpuštění hříchů, ale napravit to, co jejich hřích způsobil, 
zvláště jim samotným, už nezvládli. 

Každý pokřtěný katolík, který není exkomunikovaný a je ve stavu milosti, 
může získat pro duše v očistci plnomocné odpustky. Ve stavu milosti není ten, kdo 
spáchal těžký hřích. V takovém případě musí být svatá zpověď prvním krokem, který 
bude celé úsilí přimluvit se za zemřelé předcházet. 
Abych plnomocný odpustek získal, je třeba: 

1. Mít úmysl odpustek získat. To znamená, že se vědomě chci přimlouvat 
o tuto Boží milost, zvanou plnomocný odpustek pro zemřelého. Každý den 
mohu získat jeden plnomocný odpustek. 

2. Nemít zalíbení v žádném, ani v lehkém hříchu – tj. nemám jakýkoliv hřích 
jako vědomou a přijímanou součást svého života. Tato podmínka je 
nejobtížnější, protože znamená ve skutečnosti SVATOST, alespoň její krátký 
záblesk. JE PODMÍNKOU A ZÁROVEŇ CÍLEM CELÉHO 
NAŠEHO ODPUSTKOVÉHO SNAŽENÍ, JAK PRO NÁS, TAK PRO 
TY, ZA KTERÉ SE PŘIMLOUVÁME. 

Toto byly nejprve všeobecnější předpoklady a nyní přichází to, co se má 
vykonat ve dnech do 01. do 08. 11.  

3. Jít na hřbitov a tam se pomodlit za zemřelé – žádná modlitba není 
předepsána, ale jistě plně postačuje pomodlit se Otčenáš a Věřím a modlit se 
můžu i v duchu. (Za konkrétního zemřelého se nemusím modlit na tom 
hřbitově, na kterém je pochovaný.) 

4. Jít před dušičkami, během nich, nebo po nich ke svátosti smíření. (Považuji 
za vhodné přistoupit ke svátosti smíření v týdnu před dušičkami, během 
dušičkového týdne nebo v týdnu po dušičkách.) Pokud mám jen 
pochybnost o tom, že jsem ve stavu milosti, tedy je možné, že některý 
můj hřích byl těžký, tak jdu samozřejmě ke svátosti smíření ihned! 

5. Pomodlit se na úmysl svatého otce – úplně stačí Otčenáš a Zdrávas anebo 
jakákoliv jiná modlitba. Ke každé modlitbě na hřbitově připojím vždy 
modlitbu na úmysl svatého otce.  

6. Jít ke svatému přijímání. Ke každé modlitbě na hřbitově připojím jedno 
svaté přijímání.  
 

Může se stát, že se sice budu horlivě modlit za zemřelé na hřbitově, ale na modlitbu 
na úmysl svatého otce zapomenu nebo v ten den nebudu mít čas jít na mši svatou a 
ke svatému přijímání nebo ani žádná mše svatá v blízkém kostele nebude. To nevadí, 
pomodlit se na úmysl svatého otce a jít k svatému přijímání můžu i v jiný den, než ve 
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kterém jsem se byl modlit na hřbitově. Je to podobné jako se zpovědí, může to být 
řadu dní před i řadu dní po dni, v němž byl vykonán odpustkový úkon. Pokud svaté 
přijímání nebo modlitba na úmysl svatého otce předchází vykonání odpustkového 
úkonu, pak je na místě, že ke svatému přijímání jdu s úmyslem vykonat odpustkový 
úkon a modlitbu na úmysl svatého otce se také modlím s tímto úmyslem. Podobě je 
třeba mít stejný úmysl, i když tyto úkony konám po vykonání odpustkového úkonu. 

A jistě se také může stát, že něco z požadovaného prostě nedokážu splnit 
nebo na něco zapomenu. I v tom případě to všechno má velkou cenu, protože i 
samotnou modlitbou za zemřelé na hřbitově získám milost pro zemřelého, které se 
říká odpustek částečný. A stejné je to pokaždé, když se modlíme za zemřelé na 
hřbitově mimo dobu dušičkovou. Můžeme získat svou modlitbou za zemřelé částečné 
odpustky pro zemřelé – ostatní podmínky nejsou předepsané, ale jistě vítané. 
Částečných odpustků mohu získat v jednom dni více. 

01. 11. odpoledne a 02. 11. po celý den, lze místo návštěvy hřbitova 
zbožně navštívit kostel nebo kapli, a tam se pomodlit Otčenáš a Věřím při 
zachování všeho ostatního. 

Může se se nám zdát, že získat plnomocný odpustek není vlastně vůbec 
obtížné, až na to nemít zalíbení v žádném hříchu. Ovšem zdání klame, my vykonáme 
jenom nepatrný zlomek. Ten, za koho se tímto způsobem přimlouváme, obdrží to, 
co mu schází, z takzvaného pokladu církve, z duchovního pokladu zásluh Ježíše a 
svatých. Je to jako by za nás zaplatil někdo náš dluh, který je tak velký, že bychom ho 
my sami nikdy neuhradili. Je za nás uhrazený proto, že se za nás někdo přimluví, aby 
byl uhrazený. My jsme při modlitbě za zemřelé ti, kdo se přimlouvají, aby bylo našim 
zemřelým dáno to, co my sami jim dát nemůžeme. Je to velká příležitost. 

Podle Enchiridionu indulgentiarum P. Aleš Vrzala 
 

Od roku 2012 platí v naší zemi zvláštní dovolení, že je možné získat za 
stanovených podmínek odpustky už od 25. 10., ale jen když nemůže člověk 
navštívit hřbitov z vážných důvodů v obvyklých dušičkových dnech. (Někdo, 
kdo se chce modlit na hřbitově. Může být odkázaný na to, že jej na návštěvu hřbitova 
někdo zaveze. Ochotný dobrodinec ho však bude moci zavést na hřbitov jenom před 
dušičkami o podzimních prázdninách. Taková návštěva hřbitova splňuje jistě 
podmínku, že nemohl navštívit hřbitov z vážných důvodů v obvyklých dušičkových 
dnech a za splnění ostatních podmínek může získat plnomocné odpustky pro duše 
v očistci.) 
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Mše svaté v Prostějově od 30. 10. do 6. 11. 2022 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

Neděle 
30. 10. 

31. 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 
31. 10. Pondělí 31. týdne v mezidobí 

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

Úterý 
1. 11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 

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

Středa 
2. 11. 

Vzpomínka na všechny věrné 
zemřelé 

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

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
3. 11. Čtvrtek 31. týdne v mezidobí 

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

Pátek 
4. 11. 

Památka sv. Karla Boromejského, 
biskupa 

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

sobota 
5. 11. Sobota 31. týdne v mezidobí 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

Neděle 
6. 11. 

32. 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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