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 Nedělník pro 6. neděli v mezidobí 12. 2. 2023 
1. ČTENÍ Sir 15,16-21 
Kniha Sirachovcova je napsaná jako poučení mladého muže vstupujícího do života. V krátkých 
úvahách probírá různá témata. V našem textu upozorňuje na vážný omyl. Ve verších 11–12 
autor píše: „Neříkej: ‘Hospodin zavinil, že jsem odpadl,’ on přece nedělá to, co sám nenávidí.“ 
Bůh člověku dává svobodu vybrat si mezi dobrem a zlem. 
Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci zůstat věrným. (Bůh) před tebe položil 
oheň i vodu, vztáhni ruku, po čem chceš. Před každým je život a smrt, každému dá 
(Bůh) to, co kdo bude chtít. Převelká je moudrost Páně, je všemohoucí a všechno 
vidí. Jeho oči (hledí) na ty, kdo se ho bojí, on zná každý lidský skutek. Nikomu 
neporučil, aby byl bezbožný, nikomu nedal dovolení, aby hřešil. 
ŽALM 119 
Ač se to v dnešní době nezdá, Bůh žehná těm, kdo konají spravedlnost a dobro. Usilujme o toto 
požehnání i my. 
Odpověď: Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. 
Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná, – kteří kráčejí v zákoně Hospodinově. – 
Blaze těm, kdo dbají na jeho přikázání, – hledají ho celým srdcem. 
Tys, Hospodine, dal svá nařízení, – aby se jich dbalo svědomitě. – Kéž jsou pevné 
mé cesty, – abych zachovával tvé příkazy. 
Prokaž dobro svému služebníku, abych byl živ – a zachovával tvé slovo. – Otevři 
mé oči, – ať pozorují divy tvého zákona. 
Ukaž mi, Hospodine, cestu svých příkazů, – a budu ji věrně zachovávat. – Pouč mě, 
ať zachovám tvůj zákon – a chráním ho celým svým srdcem. 
2. ČTENÍ 1 Kor 2,6-10 
Pokračujeme ve čtení prvních kapitol citovaného listu. Komunita Korintských je ve velké rozepři 
ohledně vedení a učení. Velkou roli v tom hraje gnóze, učení stavějící na tajném zasvěcení do 
„pravdy“ určené jen některým. Ale pravé Kristovo tajemství spočívá v kříži! Je určeno všem, nejen 
nějaké elitní skupině. 
Bratři! Učíme moudrosti, ale jen ty nejpokročilejší. To však není moudrost tohoto 
světa ani moudrost těch, kdo tento svět ovládají. Jejich moc je už zlomena. 
Moudrost, které učíme, je od Boha, plná tajemství a skrytá. Bůh ji už před lety pro 
nás předurčil k naší slávě. Nikdo z těch, kdo vládnou tímto světem, neměl o ní 
tušení. Protože kdyby o ní něco věděli, nikdy by Pána slávy neukřižovali. Ale – jak 
stojí v Písmu – my zvěstujeme to, co ‘oko nevidělo, co ucho neslyšelo a nač člověk 
nikdy ani nepomyslil, co všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují’. 
Nám to Bůh zjevil skrze svého Ducha. Duch totiž zkoumá všecko, i hlubiny Boží. 
EVANGELIUM Mt 5,17-37 
Navazujeme na předchozí neděli a čteme ze shrnutí Ježíšova učení, tzv. Horského kázání. Po 
blahoslavenstvích připojuje Kristus komentář k pátému, šestému a osmému přikázání Desatera, 
základní smlouvy, na které stojí víra Izraelitů. 
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Ježíš řekl svým učedníkům: „Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. 
Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a 
země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko 
nestane. 
Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání – a třeba i to nejmenší – a tak učil 
lidi, bude v nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit a jim učit, 
bude v nebeském království veliký. 
Říkám vám: Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost 
učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete. 
Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ‘Nezabiješ! Kdo by zabil, propadne soudu.’ Ale 
já vám říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého 
bratra tupí, propadne veleradě; a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni. 
Přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti 
tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve 
potom přijď a obětuj svůj dar. Dohodni se rychle se svým protivníkem, dokud jsi s 
ním na cestě, aby tě tvůj protivník neodevzdal soudci a soudce služebníkovi, a byl 
bys uvržen do žaláře. Amen, pravím vám: Nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš do 
posledního halíře. 
Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‘Nezcizoložíš!’ Ale já vám říkám: Každý, kdo se dívá na 
ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil ve svém srdci. 
Svádí-li tě pravé oko, vyloupni ho a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby 
jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo bylo uvrženo do pekla. A 
svádí-li tě tvoje pravá ruka, usekni ji a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby 
jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo přišlo do pekla. 
Také bylo řečeno: ‘Kdo by se rozváděl se svou ženou, ať jí dá rozlukový list.’ Ale já 
vám říkám: Každý, kdo se rozvede se ženou – mimo případ smilstva – uvádí ji do 
cizoložství, a kdo se ožení s rozvedenou, dopouští se cizoložství. 
Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ‘Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Pánu svou 
přísahu.’ Ale já vám říkám: Vůbec nepřísahejte: ani při nebi, protože je to Boží trůn, 
ani při zemi, protože je to podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože je to 
město velikého krále; ani při své hlavě nepřísahej, protože ani jediný vlas nemůžeš 
udělat světlým nebo tmavým. 
Ale vaše řeč ať je: ano, ano – ne, ne. Co je nad to, je ze Zlého.“ 
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. 
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Bezhotovostně můžete přispět zasláním daru na účet farnosti 
1500345309/0800 (ze zákonných důvodů uvádějte, prosím, že se jedná o dar na 
hlavní činnost). 

• Dnes v neděli 12. 2. se koná pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu. 
• 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 16. 2. 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 JIŽ V TENTO PÁTEK 17. 2. v 16:00 na faře u 

Povýšení. 
 

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 
• Starší skupinka bude mít setkání v úterý 14. 2. v 19:00 na faře u PsK a mladší 

skupinka bude mít setkání ve středu 15. 2. v 19:00 na faře u PsK.  
 

 
 

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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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 15.2. 17:00 CaM, čtvrtek 16.2. 18:00 

PsK, sobota 18.2. 8:00 PsK, neděle 19.2. 18:00 sv. Josef 
• Dnes v neděli 12. 2. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 

požehnání. 
• Ve čtvrtek 16.2. se v 19:00 sejde pastorační rada farnosti.  
• V neděli 19 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 
• V kostele sv. Petra a Pavla: 

 Ve středu 11. ledna bude pravidelná adorace v 18:00.  
 Příští neděli 19.2. se koná sbírka „Haléř sv. Petra“ Z této sbírky Svatý 

otec přispívá postiženým ve světě. V minulém roce činila tato sbírka za 
naši diecézi 4 075 750Kč. Děkujeme všem dárcům. 

 Pro kostel sv Jana Nepomuckého - u Milosrdných hledáme dobrovolnici 
(dobrovolníka), která by prala a žehlila veškeré textilie (ministrantské, 
kněžské, kalichové, oltářní) a která by v lepším případě dokázala i něco 
opravit (není to však podmínka). Kontakt: 
604404439; strouhal@seznam.cz 

• Bude na TREFĚ neboli Petrské faře: 
 V pondělí od 17:00 modlitby matek 
 Ve středu po večerní mši - zkouška sboru 
 V pátek od 15:30 - setkání ministrantů, od 17:00 zkouška scholy a po mši 

sv „Adorace (nejen) pro mládež“ 
 V sobotu od 14:00 nabízíme na TREFĚ modelování z hlíny pro dospělé. 

Počet účastníků je omezen, je třeba se přihlásit na email: faprostejov-
spap@ado.cz 

• Pozvánka – nabídka pro děti a mládež 
TREFNÉ TVOŘENÍ 
(aneb výtvarné odpoledne pro děti na TREFĚ) 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
mailto:strouhal@seznam.cz
mailto:faprostejov-spap@ado.cz
mailto:faprostejov-spap@ado.cz
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- nabídka pravidelného setkávání s výtvarným tvořením 1x za měsíc 
- pro děti od 5 do 15 let 

AKTUÁLNĚ ZJIŠŤUJEME ZÁJEM O AKTIVITU 
- pokud byste měli o tvoření zájem, ozvěte se nejpozději do 28.2. 2023 
na email: fereike@seznam.cz (Veronika Faltýnková) 
- dle zájmu bude domluven termín prvního setkání 

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:fereike@seznam.cz
mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
http://prostejov.dcpr.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
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DOTAZNÍK O ZPĚVU 
PŘI LITURGII 

 

 

 
 

 
NAČTĚTE QR KÓD A VYPLŇTE 

DOTAZNÍK VE VAŠEM CHYTRÉM 
TELEFONU 
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Mše svaté v Prostějově od 12. 2.  do 19. 2. 2023 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

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 

pondělí 
13. 2. Pondělí 6. týdne v mezidobí 

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

Úterý 
14. 2. Úterý 6. týdne v mezidobí Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
15. 2. Středa 6. týdne v mezidobí 

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

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
16. 2. Čtvrtek 6. týdne v mezidobí 

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

Pátek 
17. 2. Pátek 6. týdne v mezidobí 

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

sobota 
18. 2. Sobota 6. týdne v mezidobí 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

Neděle 
19. 2. 7. 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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