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 Nedělník pro 33. neděli v mezidobí 13. 11. 2022 
1. ČTENÍ Mal 3,19-20a 
Malachiášovo proroctví zaznívá po návratu z Babylonského zajetí (po 539 př. Kr.). Kritizuje 
především nekvalitní vedení bohoslužeb odrážející skleslost, rezignaci a zklamání. Vrcholem 
proroctví je závěrečné zaslíbení dne Hospodinova, který docení jednání spravedlivých. 
Hle, přijde den, který plane jako pec, slámou se stanou všichni zpupní, všichni, kdo 
se dopouštějí bezbožnosti! Den, který přijde, je spálí – praví Hospodin zástupů – že 
po nich nezůstane kořen ani větev! Vám, kdo ctíte mé jméno, vzejde slunce 
spravedlnosti, které má na svých křídlech uzdravení. 
ŽALM Žalm 98,5-6.7-8.9 
„Hospodin spravuje zemi ve spravedlnosti.“ Chvála je zpěvem těch, kteří poznali, že Bůh je dobrý. 
I dnes se máme připojit k této radosti. 
Odpověď: Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva. 
Hrejte Hospodinu na citeru, – na citeru a s doprovodem zpěvu, – za hlaholu trub a 
rohů, – jásejte před králem Hospodinem! 
Zahuč, moře, a vše, co je naplňuje, – svět i všichni, kdo jej obývají. – Řeky, tleskejte 
rukama, – hory, spolu zajásejte! 
Před Hospodinem, že přišel, – že přišel, aby spravoval zemi, – aby spravoval svět ve 
spravedlnosti – a národy podle práva. 
2. ČTENÍ 2 Sol 3,7-12 
Tento list vznikl jako oprava apokalyptických očekávání, která si nesla místní komunita 
křesťanů. Bylo třeba precizovat nejen teologii, ale také praktická jednání. Mnozí totiž přestali v 
očekávání konce světa pracovat anebo propadli strachu… 
Bratři! Víte sami, jak nás máte napodobovat. Když jsme byli u vás, nezaháleli jsme 
ani jsme chleba nejedli od nikoho zadarmo. Naopak: ve dne v noci jsme se lopotili, 
abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne že bychom na to neměli právo, ale 
dáváme vám sami sebe za vzor, který byste mohli napodobovat. 
Ano, už tehdy, když jsme byli u vás, přikazovali jsme vám: „Kdo nechce pracovat, 
ať nejí.“ A teď slyšíme, že někteří z vás žijí zahálčivě a vůbec nepracují, ale jsou 
velmi zaměstnáni věcmi, do kterých jim nic není. 
Takovým lidem důrazně přikazujeme mocí, kterou máme od Pána Ježíše Krista, aby 
v klidu pracovali a jedli chléb, na který si sami vydělají. 
EVANGELIUM Lk 21,5-19 
Lukášovo evangelium je koncipováno tak, že po Ježíšově vstupu do Jeruzaléma a kontroverzi s 
farizeji přichází vrcholná scéna – dar vdovy dávající v chrámové pokladně Bohu vše, co má. Na to 
naváže náš text a rozvine se do eschatologické řeči. Po ní již nastupuje pašijový příběh. 
Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pamětními dary je 
ozdoben, řekl Ježíš: „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na 
kameni, všechno bude rozbořeno.“ 
Zeptali se ho: „Mistře, kdypak se to stane? A jaké bude znamení, že to už nastává?“ 



2 
 

Odpověděl: „Dejte si pozor, abyste se nenechali svést! Mnozí lidé totiž přijdou pod 
mým jménem a budou říkat: ‘Já jsem to!’ a ‘Ten čas je tady!’ Nechoďte za nimi! Až 
pak uslyšíte o válkách a vzpourách, neděste se, neboť to se musí stát napřed, ale 
nebude hned konec.“ 
Potom jim řekl: „Povstane národ proti národu a království proti království, budou 
velká zemětřesení, na různých místech hlad a mor, hrozné úkazy a velká znamení na 
nebi. 
Ale před tím vším vztáhnou na vás ruce, budou vás pronásledovat, vydávat 
synagogám na soud a do vězení, budou vás předvádět před krále a vladaře pro mé 
jméno. To vám dá příležitost k svědectví. 
Vezměte si tedy k srdci toto: Nepřipravujte se předem, jak se hájit. Vždyť já vám 
dám výmluvnost i moudrost, které nedovedou odolat ani odporovat žádní vaši 
protivníci. 
Budete zrazováni i od vlastních rodičů a sourozenců, příbuzných a přátel, a některé 
z vás usmrtí. Budete pro jméno mé ode všech nenáviděni. Ale ani vlas z hlavy se 
vám neztratí. Trpělivostí zachráníte svou duši.“ 
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. 

 

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
• Se nekoná je státní svátek. 

 
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. – 
info najdete v týdnu v emailu. 
 

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: úterý 15.11. 18:00 PsK; středa 16.11. v 17:00 
CaM; čtvrtek 17.11. 18:00 PsK; neděle 20.11. v 9:00 CaM; neděle 20.11. 18:00 sv. 
Josef– tyto mše sv. lze zapsat jenom v sakristii u Povýšení. 

• Dnes v neděli 13. 11. bude v 19:00 kostele PsK zpívaný kompletář a sv. 
požehnání. 

• V neděli 20.11. 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 
• Farní kostel sv. Petra a Pavla: 

V příštím týdnu pokračují práce na sanaci zdiva a pravá část lavic bude zakrytá. 
Při bohoslužbách se sedí v levé části. První dvě lavice jsou vytápěny, kdo jste 
v kostele delší dobu, používejte tyto první dvě řady. 

https://forms.gle/b8dYYSBAXKnxh2bf7
mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
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• Ve středu bude pravidelná adorace v 18:00. 
• V pátek po večerní mši sv. bude Adorace (nejen) pro mládež, zaměřená tematicky 

na Týden modliteb za mládež. 
• Příští neděli je pravidelná sbírka na opravy kostelů, odpoledne v 15:00 bude 

adorace se zpěvy „Hodina pro Hopodina“ 
• Pravidelné aktivity na TREFĚ (Petrská fara, Lidická 1): 

V pondělí od 17:00 modlitby matek 
V pátek od 15:30 SETKÁNÍ MINISTRANTŮ a od 17:00 zkouší schola na 
večerní adoraci 

• Pozvání pro mládež: 
V sobotu 18. 11. proběhne arcidiecézní setkání mládeže v Olomoucké katedrále 
sv. Václava. 
Příhlášky: https://mladez.ado.cz/adsm-2022/ 

• Poděkování farníkům: 
Všem, kteří svými modlitbami i prostřednictvím nedělní sbírky podpořili 
DIECÉZNÍ CHARITU. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mladez.ado.cz/adsm-2022/
mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
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CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s. 
Filipcovo nám. 20/4, 796 01 Prostějov, http://prostejov.dcpr.cz/, 

cprprostejov@ado.cz, tel. 732 293 954 
 

MATEŘSKÉ CENTRUM  
v Krasicích – každé pondělí od 9 - 12 hod  

Mateřské centrum nabízí prostor pro maminky i děti, ke společnému setkávání a 
vzájemné podpoře a rozvoji. (aktivity jsou závislé na aktuálním programu) Děti 

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 

 
SPOKOJENOU MÁMOU V ADVENTU I O VÁNOCÍCH?  

Jak na to? 
s Mgr. Markétou Skládalovou 

Jak se připravit na emočně vypjaté období konce roku? 
Kolik rolí a nálepek žiju a jak se v nich cítím? 

Kde a jak načerpat energii a užívat si mateřství? 
Jak moc nás ovlivňují emoce a kde se berou? A co s nimi? 

KDY: 28.11.2022 v 17:00 
KDE: TREFA (fara Petra a Pavla), Lidická 1a, Prostějov 

Součástí programu je hlídaní dětí (50Kč na rodinu) 
Na akci je nutné se přihlásit na: 1url.cz/Urknp 

Cena: 80Kč 
www.prostejov.dcpr.cz, 
cprprostejov@ado.cz 

 
 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MAMINKY 
středa 7.12.2022 8:00 - 12 hodin  

KDE: TREFA (fara Petra a Pavla), Lidická 1a, Prostějov 
P. Mgr. Oldřich Macík  

Jak rozeznat Boží vůli a umět na ni říct ANO. 
Na akci je nutné se přihlásit na: 1url.cz/tMQj0 (poslední znak je nula)   

Součástí programu je hlídaní dětí 
Svátost smíření Mše svatá 

www.prostejov.dcpr.cz, 
cprprostejov@ado.cz 

 
 

http://prostejov.dcpr.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
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ZAPALME SVÍČKU 
Světovým dnem památky zesnulých dětí 

setkání rodin, přátel a veřejnosti 
k uctění památky všech dětí a mladých lidí, kteří odešli z tohoto světa dříve, než stačili dospět a 

zestárnout 
KDE: kostel sv. Jana Křtitele Určice 

15:00- BESEDA na faře  
16:30- ADORACE  

17:00- MŠE SVATÁ 
Během programu možnost využít hlídání dětí 

 
 
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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MUDr. Jitka CHALÁNKOVÁ, senátorka a 

JAROSLAV SVĚCENÝ 
Houslový virtuos 
Vás 3. 12. v 17:00  
srdečně zvou na Vánoční charitativní koncert 
do kostela Povýšení svatého Kříže na Filipcově náměstí 
v Prostějově 
Vstupné 200 Kč, info na tel.: 736 488 888 
Předprodej: Dárky Halabala – náměstí TGM 15 a Krámek 
v Kramářské -Kramářská 2 
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Mše svaté v Prostějově od 13. 11. do 20. 11. 2022 

den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

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 

pondělí 
14. 11. Pondělí 33. týdne v mezidobí 

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

Úterý 
15. 11. Úterý 33. týdne v mezidobí Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
16. 11. Středa 33. týdne v mezidobí 

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

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
17. 11. 

Památka sv. Alžběty Uherské, 
řeholnice 

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

Pátek 
18. 11. Pátek 33. týdne v mezidobí 

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

sobota 
19. 11. Pátek 33. týdne v mezidobí 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

Neděle 
20. 11. 

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA 
KRÁLE  

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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