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 Nedělník pro 4. neděli v mezidobí 29.1. 2023 
1. ČTENÍ Sof 2,3; 3,12-13 
Sofoniáš vystupuje na začátku velké náboženské reformy spojené s králem Jošiášem (640–609 př. 
Kr.). Prorok ohlašuje den soudu, a burcuje tak k obrácení. Těm, kteří přijmou výzvu, Bůh 
připravil vysvobození. V textu čteme dva různé úryvky z knihy proroka Sofoniáše. 
Hledejte Hospodina, všichni pokorní v zemi, kteří jednáte podle jeho výroku. 
Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru, snad se skryjete v den Hospodinova hněvu. 
Uprostřed tebe zanechám lid pokorný a chudý. Budou hledat své útočiště v 
Hospodinově jménu ti, kdo zbudou z Izraele. Nebudou konat nepravost, nebudou 
lhát, v jejich ústech se nenajde podvodný jazyk. Když se budou pást a odpočívat, 
nikdo je nebude děsit. 
ŽALM 146 
Žalm reaguje na kontext prvního čtení. Bůh netouží po zkáze hříšníků, ale po obnovení 
kvalitního vztahu. Ti, kteří pro věrnost Bohu trpí, jsou zachráněni. Vždyť Bůh je věrný vůči 
svému lidu. A to platí stále! 
Odpověď: Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. 
Nebo: Aleluja. 
Hospodin zachovává věrnost navěky, – zjednává právo utlačeným, – dává chléb 
lačným. – Hospodin vysvobozuje vězně. 
Hospodin otvírá oči slepým, – Hospodin napřimuje sklíčené, – Hospodin miluje 
spravedlivé. – Hospodin chrání přistěhovalce. 
Hospodin podporuje sirotka a vdovu, – ale mate cestu bezbožníků. – Hospodin 
bude vládnout na věky, – tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení. 
2. ČTENÍ 1 Kor 1,26-31 
Pokračujeme ve čtení textu koncipovaného jako odpovědi na řadu otázek rozhádané komunity v 
Korintě. Našemu textu předchází slavná věta: „Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a 
slabost Boží je silnější než lidé.“ 
Jen se podívejte, bratři, komu se u vás dostalo povolání! Není tu mnoho moudrých 
lidí podle lidských měřítek, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. 
A přece: ty, které svět pokládá za pošetilé, vyvolil si Bůh, aby zahanbil moudré, a ty, 
kteří jsou ve světě bezmocní, vyvolil si Bůh, aby zahanbil mocné, a ty, které svět má 
za neurozené a méněcenné, dokonce i ty, kteří nejsou vůbec nic, vyvolil si Bůh, aby 
zlomil moc těch, kteří jsou „něco“, aby se žádný smrtelník nemohl před Bohem 
vynášet. 
A od něho pochází to, že jste spojeni s Kristem Ježíšem. Jeho nám Bůh poslal jako 
dárce moudrosti, spravedlnosti, posvěcení a vykoupení. Tak se splnilo, co je v 
Písmu: ‘Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu.’ 
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EVANGELIUM Mt 5,1-12a 
Po úvodní kapitole shrnující začátek Ježíšovy činnosti uvádí Matouš základy Ježíšova učení v tzv. 
Horském kázání (5.–7. kapitola). Tento text začíná slavným blahoslavenstvím. Následně 
pokračuje Horské kázání komentářem k Desateru a dalším základům praktického života z víry. 
Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu 
jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: 
„Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. 
Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. 
Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. 
Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. 
Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. 
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. 
Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. 
Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské 
království. 
Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám 
připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.“ 
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 22. 1. se konala sbírka na biblický apoštolát – vybralo se: 14810,- 

Kč a na Světové setkání mládeže – vybralo se 14635 Kč,- Velké Pán Bůh 
zaplať.  

• Je možné zakoupit mešní víno, a tak podpořit farnost – obracejte se na 
faráře. 

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. 

• V zimním čase se zpovídá ve zpovědnici. 

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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• Pokud na Vás nevyjde řada přede mší svatou nebo přijdete pozdě, požádejte 
kněze o zpověď po mši svaté – postavit se ke zpovědnici nebo ke dveřím do 
zahrady nestačí. 

• 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 2. 2. 2023 nebude klasická výuka náboženství, protože v pátek 3.2. 

mají děti pololetní prázdniny. Ale protože v ten den jsou Hromnice, zveme děti 
na zdobení hromničních svíček – každé dítě si může nazdobit svoji hromniční 
svíčku. A tu si potom při mši nechat posvětit. Zdobení by se konalo podle počtu 
zájemců buď na faře nebo v katechetickém sále od 16:30. Dítě je třeba přihlásit 
do úterního večera, abychom mohli zajistit potřebný materiál. 

• Odkaz k přihlášení: https://forms.gle/8mD1JyQXBF7Av7xS7 
 

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
• Další setkání se uskuteční v pátek 10. 2. v 16:00 na faře u Povýšení. (3.2. jsou 

pololetní prázdniny). 
• V neděli 10. 2. se bude při mši svaté v 10:30 v kostele Povýšení svatého Kříže 

konat v návaznosti na slavení Svátku Uvedení Páně do chrámu – Hromnic přijetí 
dětí připravujících se na první svaté přijímání mezi děti, které půjdou letos ke 
svatému přijímání a žehnání svící, které budou při jejich svatém přijímání 
zapáleny.  

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 
• Starší skupinka bude mít setkání v úterý 31. 1. v 19:00 na faře u PsK a mladší 

skupinka bude mít setkání ve středu 1. 2. 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: středa 1.2. 17:00 CaM čtvrtek 2.2. 8:00 PsK, 

pátek 3.2. 8:00 PsK, neděle 5. 2. 18:00 sv. Josef  
• Dnes v neděli 29. 1. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 

požehnání. 

https://forms.gle/8mD1JyQXBF7Av7xS7
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• Ve středu 1.2. se po večerní mši svaté v cca 17:45 bude uklízet vánoční výzdoba 
kostela CaM. Děkuji ochotným pomocníkům. 

• Ve čtvrtek 2. 2. se při ranní i večerní mši svaté budou žehnat svíce. Svíce budou 
k dispozici. 

• Ve čtvrtek 2. 2. v 16:30 jsou děti zvány na akci – zdobení hromničních svící. 
Pozvání platí pro všechny děti školního věku., zvláště platí pro děti, které 
navštěvují výuku náboženství. Zdobení se podle počtu zájemců bude konat 
v rybárně nebo v katechetickém sále. Nazdobené svíce budou potom při mši 
svaté v 18:00 posvěceny. Dítě je třeba přihlásit do úterního večera, abychom 
mohli zajistit potřebný materiál. 
Odkaz k přihlášení: https://forms.gle/8mD1JyQXBF7Av7xS7 

• Pátek 3. 1. je první v měsíci, po ranní i večerní mši svaté bude adorace. 
• V sobotu 4. 1. se při ranní mši svaté bude udělovat svátost nemocných. 
• V sobotu 4. 1. se po ranní mši svaté v cca 9:00 bude uklízet vánoční výzdoba 

kostela PsK. Děkuji ochotným pomocníkům. 
• V neděli 5. 2. 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 
• Bude v příštím týdnu v kostele: 

 Úklid vánoční výzdoby bude probíhat v úterý 31. ledna od 16 hod v 
kostele sv. Jana Nepomuckého a v pátek po večerní mši svaté ve farním 
kostele sv. Petra a Pavla.  Prosíme farníky o pomoc. 

 středa 17:30  - adorace za kněze 
 Příští neděli je sbírka na "TREFU" (splátky dluhu za rekonstrukci fary) 

•  Poděkování: 
 neděle Božího slova – výsledek víkendové sbírky na Biblický apoštolát 

21. a 22.01.2023. je 8.290,- Kč. 
 Salesiáni v Prostějově děkují všem, kteří přispěli svou přítomností i svými 

dary k oslavám svatého Jana Boska. 
• Bude v příštím týdnu na TREFĚ: 

 Pondělí 17:00                   modlitby matek 
 Sobota 7:15 – 8:00          duchovní program první soboty 

https://forms.gle/8mD1JyQXBF7Av7xS7
mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
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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 
 

SETKÁNÍ SENIORŮ ve středu 1. 2. v 9:00 po mši svaté v rybárně na faře.  
 
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 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
http://prostejov.dcpr.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
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Obec Vřesovice ve spolupráci s farností Vřesovice a Základní a mateřskou školou 
ve Vřesovicích Vás srdečně zvou 

v sobotu 4. února 2023 od 11:00 na charitativní 
ZABIJAČKOVÉ HODY. 

 
Přijděte na oběd, svačinu nebo večeři a vezměte s sebou i Vaše přátele. 

Teplé a studené zabijačkové speciality se budou prodávat v jídelně místní školy (ve 
stacionáři). 

 
K jídlu bude připraveno vepřo-knedlo-zelo, prejty s bramborem, řízek XXL nebo 

tlačenka s cibulí. 
Na doma si pak můžete zakoupit jitrnice, jelítka, tlačenku, zapečenou jitrnici, 

škvarky nebo vyškvařené sádlo. 
Od 13 hodin nám zahraje hudební kapela Pozdní sběr a od 15 hodin bude v orlovně 
připraven bohatý kulturní program. Můžeme se těšit na vystoupení dětí naší školy, 

poslechnout vystoupení mladých hudebníků ze ZUŠ Němčice a zapěje náš 
chrámový sbor. 

 
V průběhu celé akce můžete také darovat nové nebo použité oblečení pro děti a 

vojáky na Ukrajině. 
Darované oblečení můžete nosit ještě v průběhu následujících týdnů, máme zajištěn 

průběžný odvoz do Poltavy. Tam budou potřebné věci rozděleny a následně 
převezeny do oblastí Chersonu, Charkova, lzyumu, Bakhmutu. 

Pro děti: bundy, kabáty, svetry, kalhoty, palčáky, čepice, trička, ponožky, šaty, 
hračky, trvanlivé sladkosti. 

Pro zraněné vojáky: trička, kalhoty, pantofle, ponožky, spodky, kabáty. 
Zraněným vojákům se v nemocnici prostě rozstřihnou šaty a není je do čeho 

převlékat. 
NOSTE POUZE TO, CO BYSTE OBLÉKLI SVÝM DĚTEM A BLÍZKÝM. 

 
Veškerý výtěžek z prodeje zabijačkových specialit bude věnován na pomoc 

Ukrajině. Všem předem děkujeme. 
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Mše svaté v Prostějově od 29. 1.  do 5. 2. 2023 

den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

Neděle 
29. 1. 4. 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 
30. 1. Pondělí 4. týdne v mezidobí 

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

Úterý 
31. 1. Památka sv. Jana Bosca, kněze Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
1. 2. Středa 4. týdne v mezidobí 

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

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu 

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

Pátek 
3. 2. Pátek 4. týdne v mezidobí 

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

sobota 
4. 2. Sobota 4. týdne v mezidobí 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

Neděle 
5. 2. 5. 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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