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 Nedělník pro 5. neděli v mezidobí 5. 2. 2023 
1. ČTENÍ Iz 58,7-10 
V 58. kapitole Izaiášova textu se ocitáme v době po babylonském zajetí (konec 6. stol. př. Kr.). 
Jsme v situaci únavy, snad až rezignace na praxi víry. Bůh říká: „Žádají ode mě spravedlivé soudy 
a touží po blízkosti Boha, postí se…, ale k sváru a hádce se postíte. Není půst, jaký si přeji, spíš: 
rozvázat nespravedlivá pouta…?“ a pokračuje tímto čtením. 
Toto praví Hospodin: „Lámej svůj chléb hladovému, popřej pohostinství bloudícím 
ubožákům; když vidíš nahého, obleč ho, neodmítej pomoc svému bližnímu. 
Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora, tvá jizva se brzy zacelí. Před tebou půjde tvá 
spravedlnost a za tebou Boží sláva. 
Tehdy budeš volat, a Hospodin odpoví, křičet o pomoc, a on řekne: ‘Zde jsem!’ 
Přestaneš-li utlačovat, ukazovat prstem, křivě mluvit, nasytíš-li svým chlebem 
hladového, ukojíš-li lačného, tehdy v temnotě vzejde tvé světlo, tvůj soumrak se 
stane poledním jasem.“ 
ŽALM 112 
Mnohdy se zdá, že spravedlivý a poctivý člověk je v dnešní společnosti terčem výsměchu. Ale to není 
objektivní obraz. Spravedlnost přináší bohaté ovoce požehnání! 
Odpověď: Spravedlivý září v temnotách jako světlo. Nebo: Aleluja. 
Spravedlivý září v temnotách jako světlo řádným lidem, – je milosrdný, dobrotivý a 
spravedlivý. – Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, – stará se o své věci podle 
práva. 
Neboť navěky nezakolísá, – ve věčné paměti bude spravedlivý. – Nemusí se obávat 
zlé zprávy, – jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina. 
Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, – rozděluje, dává chudým, – jeho štědrost potrvá 
navždy, – jeho moc poroste v slávě. 
2. ČTENÍ 1 Kor 2,1-5 
Na pokračování čteme úvodní kapitoly Prvního listu Korinťanům. Korinťané (dnes bychom řekli 
farnost) se přou, kdo je pro ně závaznou autoritou. Proto se obrátí na svého zakladatele – svatého 
Pavla. A on je kárá a ukazuje na svém příkladu, který sami zažili, jak vypadá skutečný život 
podle Kristova evangelia. 
Bratři, když jsem k vám přišel hlásat svědectví o Bohu, nepřišel jsem s nějakou 
zvláštní výřečností nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že u vás nechci znát nic 
jiného než Ježíše Krista, a to ukřižovaného. 
Vystupoval jsem u vás se skleslou náladou, se strachem a obavami. A moje mluvení 
a kázání nezáleželo v přemlouvavých slovech moudrosti, ale v projevování Ducha a 
moci. To proto, aby se vaše víra zakládala na moci Boží, a ne na moudrosti lidské. 
EVANGELIUM Mt 5,13-16 
Ježíš vyhlašuje v Horském kázání svůj program. Nejprve uvedl určité teze – blahoslavenství. Na 
to naváže náš text. Jde vlastně o burcující výzvu! 
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Ježíš řekl svým učedníkům: „Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude 
osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. 
Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna 
rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať 
vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v 
nebesích.“ 
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov 

• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby, služby ve 
farnosti a dary pro farnost. 

• Velké poděkování patří všem, kdo přišli uklidit vánoční výzdobu.  
• 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). 
V neděli 12. 2. bude pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu a 
v neděli 19. 2. bude sbírka svatopetrský haléř.  

• O potvrzení o daru si můžete požádat zde: http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk 
• 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. 
• 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 9. 2. od 16:30. 
• Po skončení hodiny je společná modlitba s krátkou katechezí pro všechny ročníky 

v kapli v budově CMG. 

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

• Další setkání se uskuteční v pátek 10. 2. v 16:00 na faře u Povýšení. 
• V neděli 12. 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 7. 2. v 19:00 na faře u PsK a mladší 

skupinka bude mít setkání ve středu 8. 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: úterý 7. 2. 18:00 PsK.  
• Dnes v neděli 5. 2. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 

požehnání. 
• V neděli 12. 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 
• Nový rozpis sbírek je vyvěšen vzadu v kostele. Příští neděle bude sbírka na 

opravy (12.2.), následující neděli (19.2.) bude sbírka na „Haléř sv.Petra“ 
 

• Poděkování: 
• - dveřní sbírka na „světové setkání mládeže“ - celková částka je 3.782,- Kč. 
• - všem farníkům, kteří přišli pomoci při úklidu a odstranění vánoční výzdoby 

kostelů sv. Jana Nepomuckého, sv. Petra a Pavla 
 

• V příštím týdnu bude na TREFĚ – Petrské faře: 
• V pondělí 7.2. v 17:00 Modlitby matek 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
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• Ve středu 8.2. po večerní mši sv. zkouška sboru. 
• Ve čtvrtek 9.2. v 18:30 – setkání pastorační rady 
• V sobotu 11.2. v 15:00 - setkání farníků nad Písmem „Vezmi a čti“. 

 
• Informace ze salesiánské komunity: 
• Od 9.-11.2.2023 vykoná provinciál Salesiánů Dona Boska P.Martin Hobza 

pravidelnou roční vizitaci v naší Prostějovské místní komunitě.  
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 

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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Mše svaté v Prostějově od 5. 2.  do 12. 2. 2023 

den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

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 

pondělí 
6. 2. 

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, 
mučedníků 

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

Úterý 
7. 2. Úterý 5. týdne v mezidobí Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
8. 2. Středa 5. týdne v mezidobí 

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

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
8. 2. Čtvrtek 5. týdne v mezidobí 

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

Pátek 
10. 2. Památka sv. Scholastiky, panny 

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

sobota 
11. 2. Sobota 5. týdne v mezidobí 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

Neděle 
12. 2. 6. 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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