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 Nedělník pro 32. neděli v mezidobí 6. 11. 2022 
1. ČTENÍ 2 Mak 7,1-2.9-14 
Druhá kniha Makabejských popisuje hrůzné události kolem roku 167 př. Kr. spojené s 
nadvládou syrského krále Antiocha IV. Epifana, který se pokusil vymýtit židovskou víru 
zavedením řeckého kultu a krutými tresty za jakýkoli protest. Děj čtení předznamenává 
protisyrské povstání Makabejských. Text však čteme pro vzácnou zmínku o víře ve vzkříšení ve 
Staré zákoně. 
Přihodilo se, že zajali sedm bratrů s jejich matkou. Král je dal mrskat biči a volskými 
řemeny, aby je přinutil jíst zakázané vepřové maso. 
Jeden z nich, který se stal jejich mluvčím, řekl: „Co se nás ptáš a o čem se chceš od 
nás poučit? Jsme odhodláni spíše zemřít než překročit božské zákony otců.“ 
Druhý pak v poslední chvíli řekl: „Ničemo, bereš nám přítomný život, ale král 
všehomíra vzkřísí nás k věčnému životu, protože umíráme za jeho zákony.“ Po něm 
byl týrán třetí. Když ho požádali, aby vyplázl jazyk, který mu chtěli uříznout, 
nebojácně vztáhl ruce na oheň a neohroženě řekl: „Dostal jsem je z nebe, ale kvůli 
Božím zákonům se o ně nestarám a doufám, že je znovu od něho obdržím.“ Sám 
král a jeho družina žasli nad duševní silou jinocha, který se vůbec nestaral o bolesti. 
Když zemřel, dali se do stejného mučení a týrání čtvrtého, který krátce před smrtí 
řekl: „Je dobré být poslán na smrt od lidí, když můžeme doufat od Boha, že znovu 
budeme od něho vzkříšeni. Pro tebe však vzkříšení k životu nebude!“ 
ŽALM Žl 17,1.5-6.8+15 
Téma vzkříšení probleskne i do žalmu a je také pro nás nezlomnou nadějí! 
Odpověď: Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe. 
Slyš, Hospodine, spravedlivou žádost, – všimni si mého nářku, – popřej sluchu mé 
modlitbě z bezelstných rtů! 
Mé kroky pevně setrvaly na tvých stezkách, – nezakolísaly mé nohy. – Volám k 
tobě, protože mě vyslyšíš, Bože, – popřej mi sluchu, slyš mé slovo! 
Opatruj mě jako zřítelnici oka, – do stínu svých perutí mě ukryj. – Já však ve 
spravedlnosti uzřím tvou tvář, – až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. 
2. ČTENÍ 2 Sol 2,16 – 3,5 
Od založení farní komunity zřejmě uplynula již nějaká doba. Někteří lidé očekávají druhý 
příchod Krista každým dnem a svými řečmi vzbuzují neklid a zmatek v komunitě. Ale Bůh je se 
svým lidem až do konce. 
Bratři! Náš Pán Ježíš Kristus i Bůh, náš Otec, který nás miloval a ve své dobrotě 
nám dal nepomíjející útěchu a radostnou naději – on sám ať potěší vaše srdce a 
utvrdí v každém dobrém činu i slovu. 
A tak, bratři, modlete se za nás, aby se slovo Páně dále šířilo a bylo přijímáno s 
úctou, jak je tomu i u vás, a abychom byli osvobozeni od lidí zvrácených a zlých, 
neboť věřit není dáno všem. Ale Pán je věrný: on vás bude sílit a chránit od zlého. 
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Spoléháme na vás, že s pomocí Páně děláte a budete dělat, co vám nařizujeme. A 
Pán ať řídí vaše srdce k Boží lásce a k tomu, abyste byli trpěliví tak, jako byl Kristus. 
EVANGELIUM Lk 20,27-38 
Ježíš je již v Jeruzalémě. Za několik dní bude odsouzen na smrt. Nyní se vyhrocují spory s 
jednotlivými skupinami představitelů židovství. Saduceové byli chrámoví kněží, kteří spolupracovali 
s Římany, nicméně šlo o konzervativní skupinu, která nepřijímala žádné novější výklady Písma, 
což se týká i vzkříšení mrtvých. 
K Ježíšovi přistoupilo několik saduceů, kteří tvrdí, že není vzkříšení, a otázali se ho: 
„Mistře, Mojžíš pro nás ustanovil: ‘Zemře-li někomu bratr, který měl manželku, ale 
byl bezdětný, ať si tu manželku vezme jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.’ 
Bylo tedy sedm bratrů. První se oženil a zemřel bezdětný. Ženu si vzal druhý a třetí 
a stejně tak všech sedm, nezanechali však děti a zemřeli. Nakonec zemřela i ta žena. 
Kterému z nich bude tedy ta žena náležet při vzkříšení? Vždyť ji mělo za manželku 
všech sedm!“ 
Ježíš jim řekl: „Lidé tohoto světa se žení a vdávají. Ale ti, kdo budou uznáni za 
hodné dosáhnout onoho světa a vzkříšení z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat. 
Už přece nemohou zemřít, jsou totiž rovni andělům a jsou syny Božími, neboť mají 
účast na vzkříšení. 
A že mrtví budou vzkříšeni, to naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři, když 
nazývá Pána ‘Bohem Abrahámovým, Bohem Izákovým a Bohem Jakubovým’. On 
přece není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro něho.“ 
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 SBÍRKA NA CHARITU! 
• 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. 

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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• 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 10. 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 18.11. v 16:00 na faře u Povýšení. Pokud by se 

z důvodů malé účasti tato příprava nekonala bude příprava přesunuta na 25. 11. 
 

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: středa 9.11. v 17:00 CaM; neděle 13.11. 
v 7:30 PsK; – tyto mše sv. lze zapsat jenom v sakristii u Povýšení. 

• Dnes v neděli 6. 11. bude v 19:00 kostele PsK zpívaný kompletář a sv. požehnání. 
• V neděli 13.11. 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 

https://forms.gle/b8dYYSBAXKnxh2bf7
mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
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Farnost svatých Petra a Pavla Prostějov 
• Dnes je pravidelná sbírka na TREFU (splácení půjčky na rekonstrukci fary) Příští 

neděli bude sbírka na CHARITU. 
• V pondělí ráno od 7 h začnou práce na dokončení letošní etapy sanace vlhkého 

zdiva. Pravá polovina lavic bude celý týden zakryta plachtami, při bohoslužbách 
obsazujte levou polovinu. Nejvíce se bude prášit první den, kdy se bude sundávat 
omítka. 

• Ve středu bude pravidelná adorace v 18:00 
• Pravidelné aktivity na TREFĚ (Fara, Lidická 1): 

 V pondělí od 17:00 modlitby matek 
 V pátek od 17:00 zkouší scholička 
 V sobotu od 9 do 15 akce pro děvčata (10-15 let); v 15:00 bude setkání 

farníků nad Písmem „Vezmi a čti“ 
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  

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

MARIANKY 
LISTOPADOVÉ MARIANKY (téměř adventní)   
Další setkání mariánské družiny děvčat Marianek proběhne tentokrát poslední 
sobotu v měsíci, tj. 26.11.2022 na faře u sv. Petra a Pavla (Trefa) v Prostějově od 14 
hodin. 
Milá děvčata, kreativní dívky, super holky, chcete-li načerpat inspiraci do doby adventní ve 
společenství vašich kamarádek, jste srdečně zvány! 
Pravidelná setkání Marianek probíhají každý měsíc a jsou určená děvčatům od 
3.třídy a starším.  
Pro bližší informace můžete sledovat blog marianek. 
https://mbhpv.blogspot.com/ 
Všechny Marianky Boží holky zdraví a těší se 
Marki Castellar (tel. 607734461, margerita@centrum.cz) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://mbhpv.blogspot.com/
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Mše svaté v Prostějově od 6. 11. do 13. 11. 2022 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

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 

pondělí 
7. 11. Pondělí 32. týdne v mezidobí 

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

Úterý 
8. 11. Úterý 32. týdne v mezidobí Povýšení sv. Kříže 8:00 

Středa 
9. 11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky 

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

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
10. 11. 

Památka sv. Lva Velikého, papeže a 
učitele církve 

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

Pátek 
11. 11. 

Památka sv. Martina Tourského, 
biskupa 

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

sobota 
12. 11. 

Památka sv. Josafata, biskupa a 
mučedníka 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

Neděle 
13. 11. 

33. 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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