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 Nedělník pro 2. neděli v mezidobí 15.1. 2023 
1. ČTENÍ Iz 49,3.5-6 
Navazujeme na minulou neděli. Kniha proroka Izaiáše je dílem více autorů, neboť od 40. kapitoly 
se mění jazyk, styl, ale i popisovaná doba. Ocitáme se uprostřed vyhnanství Izraelitů v 
babylonském zajetí v 6. stol. př. Kr. V této chvíli Bůh zaslibuje „Služebníka“, který Izrael 
zachrání. A tento Služebník nejenže zachrání Izrael, ale bude světlem všem národům! 
Hospodin mi řekl: „Jsi mým Služebníkem, Izraelem, proslavím se tebou.“ 
Avšak nyní praví Hospodin, který si ze mě utvořil Služebníka již v matčině lůně, 
abych zas k němu přivedl Jakuba, abych mu shromáždil Izraele. Tak jsem ve cti u 
Hospodina, protože Bůh můj je mou silou. 
Řekl mi tedy: „Nestačí, že jsi mým Služebníkem, abys obnovil Jakubovy kmeny a 
zbytky Izraele přivedl nazpět. Proto tě dám národům jako světlo, aby se má spása 
rozšířila až do končin země.“ 
ŽALM 40 
Čtyřicátý žalm cituje slova Služebníka, který přijímá Boží vůli; odrazí se rovněž v teologii Nového 
zákona (List Židům). Verš 7 lze místo varianty: „otevřels mi uši“ přeložit „připravil jsi mi tělo.“ 
Rozhodnutím Ježíše vydat sám sebe a jeho přijetím Boží vůle jsme získali život! 
Odpověď: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. 
Pevně jsem doufal v Hospodina, – on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání. – 
Novou píseň vložil mi do úst, – chvalozpěv našemu Bohu. 
V obětních darech si nelibuješ, – zato jsi mi otevřel uši. – Celopaly a smírné oběti 
nežádáš, – tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím. 
Ve svitku knihy je o mně psáno. – Rád splním tvou vůli, můj Bože, – tvůj zákon je v 
mém nitru.“ 
Spravedlnost jsem zvěstoval – ve velkém shromáždění, – svým rtům jsem nebránil, 
ty to víš, Hospodine! 
2. ČTENÍ 1 Kor 1,1-3 
Po několik týdnů budeme číst z Prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Byl napsán 
jako odpověď na řadu otázek, které mu korintští křesťané položili v nedochovaném dopise. 
Budeme tedy sledovat témata, na která autor reaguje. Začínáme úvodem listu, pozdravem, který 
odráží základní vyznání víry křesťanů. 
Pavel, z Boží vůle povolaný za apoštola Ježíše Krista, a bratr Sosthenes členům 
církevní obce v Korintě, kteří byli posvěceni v Kristu Ježíši a povoláni do stavu 
svatých, a také všem, kteří kdekoli vzývají jméno Pána Ježíše Krista, (Pána) svého i 
našeho. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. 
EVANGELIUM Jan 1,29-34 
Janovo evangelium začíná prologem. Na něj navazuje svědectví Jana Křtitele o Ježíšovi, čímž také 
autor evangelia uvádí Ježíše na scénu. Ježíšův křest Janovo evangelium popisuje v jiném světle než 
synoptici, avšak i zde hraje zásadní roli. Popis křtu je uzavřen klíčovým svědectvím víry v Krista. 
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Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který 
snímá hříchy světa! To je ten, o kterém jsem řekl: ‘Po mně přijde ten, který má větší 
důstojnost, neboť byl dříve než já.’ Ani já jsem ho neznal, ale proto jsem přišel křtít 
vodou, aby byl zjeven izraelskému národu.“ 
A Jan vydal svědectví: „Viděl jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal 
na něm. Ani já jsem ho neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‘Na 
koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem 
svatým.’ 
A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží.“ 
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 
• Dnes v neděli 15. 1. se koná pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu. 
• V neděli 22. 1. se koná se celorepubliková sbírka na biblický apoštolát. 
• Je možné zakoupit mešní víno, a tak podpořit farnost – obracejte se na 

faráře. 
 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
• Ve čtvrtek 19. 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 

• Starší skupinka bude mít setkání v úterý 17. 1. v 19:00 na faře u PsK a mladší 
skupinka bude mít setkání ve středu 18. 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.    

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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• Zapisování úmyslů na mše svaté – nejlépe po mši svaté v sakristii anebo viz 
farní kancelář.  

• V tomto týdnu jsou volné úmysly: úterý 17.1. PsK, neděle 10:30 PsK, neděle 
18:00 sv. Josef. 

• Dnes v neděli 15. 1. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 
požehnání. 

• V neděli 22.1. se bude v 16:00 ve sboru českobratrské církve evangelické konat 
ekumenická bohoslužba v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů.  

• V neděli 22. 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: 

 V pondělí 16.1.2023 bude na faře PaP "TREFA" modlitba celého 
růžence od 16:30 hod. Po modlitbě růžence se přesuneme do kostela na 
mši sv. 

 V pondělí 16.1. - večerní mše „Na poděkování Bohu“. Při této 
bohoslužbě společně se salesiánskou rodinou děkujeme Bohu za vše, co 
nám daroval skrze ctihodného Ignáce Stuchlého, prvního českého 
salesiána, který před 70 lety zemřel a je pohřben ve Fryštáku. 

 Poděkování: všem, kteří se zapojili do výtvarné soutěže, vyhlášené 
provinciálem Salesiánů Dona Boska a přinesli své autorské obrázky, 
výtvory. Originály budou vystaveny 16.1. večer v kostele ve Fryštáku 
(kopie ve farním kostele) 

 Ve středu 18.1. – adorace od 18:00 
 Příští neděle 22.1. – „Neděle Božího Slova“ – sbírka na biblický apoštolát 
 Upozornění na změnu bohoslužeb: (kostel sv. Jana Nepomuckého) 
 V sobotu 28. 1. - oslava svátku sv. Jana Boska, mše sv. v 17:00 nebude 

v kostele sv. Jana Nepomuckého, ale ve farním kostele sv. Petra a Pavla. 
 Na oslavy Dona Boska jste všichni zváni! Podrobnosti jsou na vývěsce i 

na farním webu. 
• Bude na TREFĚ neboli Petrské faře: 

 V pondělí 16.1. - modlitba celého růžence od 16:30 hod. Po modlitbě 
růžence se přesuneme do kostela na mši sv. 

 Ve čtvrtek od 18:30 ekonomická farní rada 
 V pátek od 15:30 setkání ministrantů, od 17:00 zkouška scholy a po mši 

sv „Adorace (nejen) pro mládež“ 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
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 V sobotu od 14:00 do 18:00 setkání Marianek. 
• Jiné: 

 22. ledna 2023 ve sboru CČE Prostějov se bude konat ekumenická 
bohoslužba, na kterou jste všichni zváni. Bude založena na textu: Iz 1, 17 
„Učte se činit dobro. Hledejte právo“, který je v současné době velice 
aktuální. Spolupráce a porozumění mezi lidmi a zejména mezi křesťany je 
nyní důležitější, než jindy. 

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 

 
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. 

mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
http://prostejov.dcpr.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
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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. 
 

MARIANKY 
 
• 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/ 

 

 
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: 

mailto:margerita@centrum.cz
http://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti/
http://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti/


6 
 

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 
 
 

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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OSLAVTE S NÁMI SVÁTEK DONA BOSKA: 

Místní komunita Salesiánů Dona Boska, salesiáni spolupracovníci, SKM a 
SHM vás zvou v sobotu 28. ledna 2023 na oslavy svátku sv. Jana Boska. 

Pro děti a mládež bude odpoledne připraven následující program: 

14:00   Hravé odpoledne – na výběr z 3 možností:  

1. Tělocvična na Vápenici 9 (sportovní aktivity a soutěže, florbal...) + 
pro nejmenší „Dětský koutek“ 

2. Deskovky na Trefě (fara u sv. Petra a Pavla) + Den otevřených dveří 
tamtéž 

3. Úniková hra - venkovní hra po okolí (sraz na Trefě). 

Všechny věkové skupiny zveme strávit čas společně: 

17:00   Mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla, 
hlavní celebrant: provinciál salesiánů P. Martin Hobza, SDB. 
18:00   Posezení se salesiány na faře, při svařáku s rautem 

Těšíme se na vás! 
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Mše svaté v Prostějově od 15. 1.  do 22. 1. 2023 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

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 

pondělí 
16. 1. Pondělí 2. týdne v mezidobí 

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

Úterý 
17. 1. Památka sv. Antonína, opata Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
18. 1. 

Památka Panny Marie, Matky jednoty 
křesťanů 

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

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
19. 1. Čtvrtek 2. týdne v mezidobí 

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

Pátek 
20. 1. Pátek 2. týdne v mezidobí 

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

sobota 
21. 1. 

Památka sv. Anežky Římské, panny a 
mučednice 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

Neděle 
22. 1. 3. 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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