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 Nedělník pro Slavnost Matky Boží Panny Marie 1. 1. 2023 
1. ČTENÍ Nm 6,22-27 
První část Čtvrté knihy Mojžíšovy obsahuje předpisy spojené s kultem. Mezi nimi jsou uvedena 
slova tzv. Áronského požehnání. Žehnat znamená svolávat na člověka Boží dobro. 
Hospodin řekl Mojžíšovi: „Řekni Árónovi a jeho synům: 
Tak budete žehnat izraelským synům; budete jim říkat: 
‘Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou 
tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!’ 
Budou vzývat moje jméno nad izraelskými syny a já jim požehnám.“ 
ŽALM 67 
Áronské požehnání se promítá i do slov žalmu, který vyprošuje Boží milost pro lid. Zároveň žalm 
ukazuje, že žehnáním se označuje i vzdávání chvály Bohu. 
Odpověď: Bože, buď milostiv a žehnej nám! 
Bože, buď milostiv a žehnej nám, – ukaž nám svou jasnou tvář, – kéž se pozná na 
zemi, jak jednáš, – kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ. 
Nechť se lidé radují a jásají, – že soudíš národy spravedlivě – a lidi na zemi řídíš. 
Ať tě, Bože, velebí národy, – ať tě velebí kdekterý národ! – Kéž nám Bůh žehná, – 
ať ho ctí všechny končiny země! 
2. ČTENÍ Gal 4,4-7 
List Galaťanům rozebírá otázku povinnosti plnit předpisy Mojžíšova zákona. Přirovnává 
Izraelity k dětem, které plní rozkazy podobně jako otroci, protože jsou nedospělé. Ale skrze Krista 
jsme přijati za dospělé syny, jsme tedy svobodní. Úryvek ze čtvrté kapitoly listu Galaťanům je zde 
zařazen kvůli zmínce o narození ze ženy. 
Bratři! Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, 
podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli 
přijati za syny. A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, 
Ducha, který volá: „Abba, Otče!“ Už tedy nejsi otrok, ale syn, a jako syn také dědic 
skrze Boha. 
EVANGELIUM Lk 2,16-21 
V evangeliu Lukáš stručně uzavírá vyprávění o narození Ježíše. Pastýři potvrzují význam této 
události. Maria je zde ukázána jako jakýsi protiklad ostatních, kteří se „divili“, a uchovává vše v 
srdci. Obřízka je pak potvrzením naplněných zaslíbení. 
Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. 
Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to 
slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala 
v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, 
co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. 
Když uplynulo osm dní a dítě mělo být obřezáno, dali mu jméno Ježíš, jak ho nazval 
anděl, než bylo počato v mateřském lůně. 
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Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov 

• Přeji Vám, moji milí farníci, hojné Boží požehnání do nového roku!  
• 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 
• Opět je možné zakoupit na sváteční stůl mešní víno, a tak podpořit farnost  

– obracejte se na faráře. 
 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
• Ve čtvrtek 5. 1. 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 
• Další setkání se uskuteční v pátek 6. 1. v 16:00 na faře u Povýšení.  

 
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 

• Budou dvě skupinky – starší skupinka bude mít  setkání v úterý 3. 1. v 19:00 na 
faře u PsK a mladší skupinka bude mít setkání ve středu 4. 1. v 19:00 na faře u 
PsK.  

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: neděle 1. 1. 18:00 sv. Josef, 
pondělí 2. 1. 8:00 PsK, čtvrtek 5. 1. 8:00 PsK, čtvrtek 5. 1. 18:00 PsK, sobota 7. 1. 
8:00 PsK. 

• Dnes v  neděli 1. 1. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 
požehnání. 

• Ve středu 4. 1. je po ranní mši svaté na faře v rybárně setkání seniorů. 
• Pátek 6. 1. je první v měsíci po ranní i večerní mši svaté bude adorace. 
• Do Tříkrálové sbírky budete moci přispět do kasičky v kostele. 

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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• V sobotu 7. 1. se při ranní mši svaté bude udělovat svátost nemocných. 
• V neděli 8. 1. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a sv. požehnání. 
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 TREFU (splácení půjčky na rekonstrukci fary, za 

minulý rok odvedeno zpět na Arcibiskupství celkem 311994 Kč) 
• Adorace za kněze jsou pravidelně první středu – 4.1. 2023 od 17:30 
• Příští neděli 8.1.2023 bude možnost po běžné sbírce při mši přispět navíc do 

sbírky „tříkrálové“ – před kostelem. 
• V DSS (Dům sociálních služeb Prostějov) bude 4.1. ve středu ve 14h mše sv. 

(ostatní středy bohoslužba slova) 
• Pravidelné nebo jiné aktivity na TREFĚ (Fara, Lidická 1): 

-        V pondělí od 17:00 modlitby matek 
-        V pátek od 19:00  Crossna – akce pro mládež Prostějovského děkanátu 
-        V sobotu po ranní mši sv. pokračuje duchovní program na faře – rozjímavé 
čtení, litanie k P. Marii, adorace. Během programu 1.soboty je také příležitost k 
svátosti smíření. V kostele je pouze růženec od 6:00 a mše sv. 6:30. kapli. 

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 
 

 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023 
Milí přátelé charitního díla, 
 
Velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky. Děkujeme, že jste při minulé sbírce 
2022 vřele přijali koledníky a štědře je obdarovali. V našem regionu se vybralo 1 281 
283, - Kč, díky kterým můžeme lépe pomoci lidem v nouzi. 
 
Díky tomuto krásnému výsledku sbírky můžeme podpořit plánované projekty pro 
rok 2022. Podrobně si je můžete prohlédnout na www.trikralovasbirka.cz/vyuziti/ 
Vaše důvěra je pro nás závazkem a současně povzbuzením pro naši práci. 
 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
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Další ročník Tříkrálové sbírky proběhne od 1. do 15. ledna 2023 formou sbírky 
klasického koledování, ale i statických pokladniček, nebo online. Z nové sbírky 2023 
chceme: 
Na spoluúčast k započetí projektu rekonstrukce budovy Marta na Martinákově ulici. 
Zde má být zázemí pro pečovatelskou službu a sociální rehabilitaci a krizové 
centrum pomoci. 
Na přímou pomoc potřebným jako jsou osamělé matky v tíživé životní situaci, 
sociálně slabé rodiny a jednotlivci a osoby bez přístřeší.  
A na podporu domácí hospicové péče. Jde o jednorázovou podporu hospicové 
služby, kterou pro oblast Prostějovska zajišťuje pracoviště Olomouc. 

Prosíme o Vaši štědrost. 
František Hynek, ředitel Charity Prostějov 

 
 

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s. 
Filipcovo nám. 20/4, 796 01 Prostějov, http://prostejov.dcpr.cz/, 

cprprostejov@ado.cz, tel. 732 293 954 
 

Setkání seniorů bude ve středu 4.1. 2023 po ranní mši sv.  v 9:00 v rybárně na 
faře u kostela Povýšení sv. Kříže. 

 
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 

 
Kurz Manželské večery 
KDY: od osm čtvrtků začátek 26.1.2023 od 18:30 
KDE: fara u Petra a Pavla, Lidická 1a, Prostějov 
rozhovor jen ve dvou – Jádrem večera je diskuse k tématu pouze vás dvou. 
Příjemná hudba zajistí soukromí. 
Večeře při svíčkách – u stolků pro dva, s dobrou večeří a později s kávou a 
dezertem, se budete cítit jako na rande. 
Praktické prezentace – série osmi témat kurzů vychází z křesťanských principů a 
je určena pro každý pár v dlouhodobém vztahu. 

http://prostejov.dcpr.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
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Příjemná atmosféra – kurz vznikl v Anglii a dnes už probíhá ve 120 zemích světa. 
V ČR se pořádá od roku 2004. 
CENA: 1750,- za osobu/kurz= 3.500, - pár 
 
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. 
 

 
 

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. 
 
 

 
 

OTEVŘENÉ BETLÉMY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. 1. 2023 

Povýšení 
sv. Kříže  

13–18 

Sv. Cyril  
    a Metoděj 

14.30–
16.30 

Sv. Josef   
   (Krasice)  

Sv. Bartoloměj  
   (Vrahovice)  

Sv. Petr a Pavel  

Sv. Jan 
   Nepomucký 

10–12 
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Mše svaté v Prostějově od 1. 1.  do 8. 1. 2023 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

Neděle 
1. 1. 

Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY 
MARIE 

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 
2. 1. 

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře 
Naziánského, biskupů a učitelů církve 

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

Úterý 
3. 1. Úterý po oktávu Narození Páně Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
4. 1. Středa po oktávu Narození Páně 

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

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
5. 1. Čtvrtek po oktávu Narození Páně 

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

Pátek 
6. 1. SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 

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

sobota 
7. 1. Sobota po Zjevení Páně 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

Neděle 
8. 1. SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 

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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