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 Nedělník pro Svátek Křtu Páně 8. 1. 2023 
1. ČTENÍ Iz 42,1-4.6-7 
Od 40. kapitoly se styl proroka Izaiáše mění, proto se domníváme, že jde o jiného autora než v 
předešlé části. Tento text vznikl v době největšího útlaku v babylonském zajetí v 6. stol. př. Kr. a 
právě zde Bůh zaslibuje „Služebníka“, který Izrael zachrání. Jak bude jeho záchrana vypadat? 
Toto praví Hospodin: „Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v 
němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo. 
Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, 
doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo. Nezeslábne, nezmalátní, 
dokud nezaloží na zemi právo. Ostrovy čekají na jeho nauku. 
Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti, vzal jsem tě za ruku, utvořil jsem tě 
a ustanovil tě prostředníkem smlouvy lidu a světlem národů, abys otevřel oči 
slepým, abys vyvedl vězně ze žaláře a z věznice ty, kdo bydlí ve tmách.“ 
ŽALM ŽALM 29 
Žalm mluví o „hlasu“ Hospodina. To je slovo Stvořitele, které dává život. Lze ztotožnit s pojmem 
Logos, Slovo, které se užívá svatý Jan. Boží hlas nás vede ke chvále. 
Odpověď: Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu. 
Vzdejte Hospodinu, Boží synové, – vzdejte Hospodinu slávu a moc. – Vzdejte 
Hospodinu slávu hodnou jeho jména, – v posvátném rouchu se klaňte Hospodinu! 
Hospodinův hlas nad vodami! – Hospodin nad spoustami vod! – Hlas Hospodinův, 
jak je mocný, – hlas Hospodinův, jak je velkolepý! 
Vznešený Bůh zaburácel hromem, – v jeho chrámu však všichni volají: Sláva! – 
Hospodin trůnil nad potopou, – Hospodin jako král bude trůnit věčně. 
2. ČTENÍ Sk 10,34-38 
Apoštol Petr se podivuhodným způsobem dostane do domu pohanského setníka Kornelia, který 
zatoužil poznat víru. Když Petr slyší, jak Bůh jedná v srdcích těchto pohanů, plný radosti vypráví, 
jak to všechno s Ježíšem začalo… 
Petr se ujal slova a promluvil: „Teď opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v 
každém národě že je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné. 
Izraelitům poslal své slovo, když dal hlásat radostnou zvěst, že nastává pokoj skrze 
Ježíše Krista. Ten je Pánem nade všemi. Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, 
událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem 
svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a 
protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel.“ 
EVANGELIUM Mt 3,13-17 
Všichni evangelisté popisují scénu Ježíšova křtu. Jde tedy o zásadní skutečnost. Jan Křtitel ví, že 
Kristus nepřijímá křest jako znamení obrácení či pokání. Ježíš touto událostí zahajuje své veřejné 
vystoupení, kdy mu mandát dává sám Bůh Otec! Znamená to, že jednat bude nejen Ježíš, ale celá 
Nejsvětější Trojice. 
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Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on se 
bránil a říkal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně?“ 
Ježíš mu však řekl: „Nech tak nyní, neboť je třeba, abychom zcela splnili Boží vůli.“ 
A tak mu vyhověl. 
Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle – otevřelo se nebe a viděl 
Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: 
„To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení.“ 
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 
• V neděli 15. 1. se koná pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu. 
• Je možné zakoupit na sváteční stůl mešní víno, a tak podpořit farnost  – 

obracejte se na faráře. 
 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
• Ve čtvrtek 12. 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 20. 1. v 16:00 na faře u Povýšení.  

 
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 

• Budou dvě skupinky – starší skupinka bude mít  setkání v úterý 10. 1. v 19:00 na 
faře u PsK a mladší skupinka bude mít setkání podle domluvy. 

•  
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 9. 1. 8:00 PsK, úterý 

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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10. 1. 18:00 PsK, středa 11. 1. 8:00 PsK, středa 11. 1 17:00 CaM, čtvrtek 12. 1. 
18:00 PsK, pátek 13.1. 18:00 PsK, sobota 14. 1. 8:00 PsK. 

• Dnes v neděli 8. 1. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 
požehnání. 

• Do Tříkrálové sbírky budete moci přispět do kasičky v kostele. 
• V neděli 15. 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 
• V kostele sv. Petra a Pavla: 

 Ve středu 11. ledna bude pravidelná adorace v 18:00. Úmysly modliteb: 
Za prezidentské kandidáty a za voliče. 

  Ve čtvrtek 12.ledna v 19:oo se budeme modlit sv růženec 
 V sobotu 14. ledna v 18:00 jste zváni na koncert Scholy Cantorum 

Prostějov s hosty a sólisty. Podrobnosti jsou na plakátě, dobrovolné 
vstupné bude věnováno na opravy kostelů. 

 Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravy kostelů 
 Pozvánka pro všechny farníky: V úterý 17. ledna si připomeneme 70 

let od smrti prvního českého salesiána ctihodného P. Ignáce Stuchlého. 
Slavit budeme v našich kostelích a také ve Fryštáku, kde je pohřben. 
Provinciál salesiánů vyhlašuje k té příležitosti výtvarnou soutěž. Kdokoli 
může vytvořit obrázek libovolnou výtvarnou technikou s tematikou 
Ignáce Stuchlého. Důležité je přinést obrázek příští neděli, 15. ledna 
dopoledne a odevzdat v sakristii/ve farní kavárně. Podepsaný, 
s uvedeným kontaktem a věkem autora. Inspiraci a fotografie Staříčka 
hledejte na webu istuchly.cz. Hodnotící porota budou účastníci mše 
svaté ve Fryštáku, kde budou vaše obrázky vystaveny 16. ledna. Vítěz 
obdrží symbolických 70 stříbrných. 

  Salesiáni zvou také na oslavy svátku Jana Boska, které se budou konat 
28. ledna – bližší program je na vývěsce. 

 Za celý rok 2022 byla vybrána celková částka pro organizaci 
Siriri 10.255,- Kč. Tato částka byla na konci roku poslána na účet 
organizace. Všem dárcům děkujeme. Organizace pomáhá ve 
Středoafrické republice (SAR), více o organizaci se dozvíte 
na https://siriri.org/. 

• Bude na TREFĚ neboli Petrské faře: 
 V pondělí od 17:00 modlitby matek 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
http://istuchly.cz/
https://siriri.org/
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 Ve středu od 18:00 zkouška Scholy Cantorum 
 V sobotu v 15:00 setkání farníků nad Písmem „Vezmi a čti“.  
 Pozvánka pro věkovou kategorii 8–12 let: ZVEME VÁS, DĚTI, které 

rády kreslíte (tužkou, pastelkami, vodovkami apod.) na výtvarné 
odpoledne s Ignácem Stuchlým. Akce bude na TREFĚ – Petrské faře, 
příští sobotu 14. ledna od 14 do 16. 

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. 
 
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 

 
 
 
 
 
 

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 

 
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. 
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. 
 

 
 

http://prostejov.dcpr.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
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MARIANKY 
MARIAnky děkovaly Panně Marii Neposkvrněné 
Poslední setkání Marianek v roce 2022 proběhlo na petrské faře 10.prosince. Měly 
jsme mnoho důvodů k radosti, ale tím největším byl ten, že 8.prosince si 
připomínáme slavnost Panny Marie Neposkvrněné. A právě Jí jsme chtěly 
vyjádřit vděčnost a díky za to, že se naše mariánská dívčí družina 
„MARIANKY“ již rok může scházet na salesiánské faře pod ochranou Panny 
Marie. 
Vnímáme to jako velký dar, za který jsme Panně Marii děkovaly při mši svaté, 
kterou jsme slavily s otcem Jožkou ve farní kapli. Otec Jožka nás povzbudil 
příběhem o mozaice, která se skládá ze spousty malých dílků a na začátku vypadá 
téměř nemožné ji poskládat dohromady. Ale když se to povede, vznikne potom 
nádherný obraz, hodný obdivu. Hned mi to připomnělo nás - MARIAnky. Za 
sebou máme teprve rok, ale před 
sebou máme dlouhou cestu.  
Každá z nás jsme takovým malým kamínkem v mozaice. Kéž se nám daří postupně vytvářet 
nějaký krásný obraz na přímluvu Panny Marie, které se snažíme přibližovat, poznávat ji a 
napodobovat svým životem. A k tomu jsme si také vyprosily Boží požehnání. 
Příští setkání MARIAnek v tomto novém roce se uskuteční v sobotu 21. ledna 
2023. 
Čas a místo jako obvykle, tedy Petrská fara v Prostějově, 14 - 18 hodin. 
Nezapomeňte si s sebou přinést svůj „Deník Marianky“ a také vaši oblíbenou knihu. 
Na všechny se těší Marki Castellar (tel.607 734 461) nebo email: 
margerita@centrum.cz https://mbhpv.blogspot.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:margerita@centrum.cz
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Modlitba za prezidenta 

Bože, tobě patří všechno na nebi i na zemi, 
a ti, kdo vládnou, jsou ve tvých službách; 

vyslyš naše prosby 
za budoucího nejvyššího představitele našeho státu: 

pomáhej mu, ať poznává, co je správné, 
a dobře vykonává svůj úřad, 

aby byl vždycky zajištěn právní řád 
a svobodné rozvíjení lidské osobnosti. 

Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. 
Amen. 

 
 
 
 

Modlitba za voliče 

Dobrý Bože, shlédni na lid, který se chystá rozhodovat o své 
budoucnosti. 

Svěřujeme ti voliče prezidentského hlasování, 
kéž se rozhodují uváženě, podle svého nejlepšího 

přesvědčení. 
Prosíme o moudrost pro každého z nás, 

aby naše volba přinesla dobro naší zemi. Amen. 
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Mše svaté v Prostějově od 8. 1.  do 15. 1. 2023 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

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 

pondělí 
9. 1. Pondělí 1. týdne v mezidobí 

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

Úterý 
10. 1. Úterý 1. týdne v mezidobí Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
11. 1. Středa 1. týdne v mezidobí 

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

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
12. 1. Čtvrtek 1. týdne v mezidobí 

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

Pátek 
13. 1. Pátek 1. týdne v mezidobí 

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

sobota 
14. 1. Sobota 1. týdne v mezidobí 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

Neděle 
15. 1. 2. 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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