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 Nedělník pro 7. neděli v mezidobí 19. 2. 2023 
1. ČTENÍ Lv 19,1-2.17-18 
Třetí kniha Mojžíšova (Leviticus) patří do Tóry, tedy Zákona. Je tvořena především předpisy, 
často dobově podmíněnými. Ale i zde nalézáme teologii a výpovědi o Bohu. Devatenáctá kapitola 
představuje část zákonů upravujících sociální poměry mezi Izraelity. Mnohé jsou co do ideálů 
pokrokovější, než máme dnes my. 
Hospodin řekl Mojžíšovi: „Mluv k celému společenství izraelských synů a řekni jim: 
Buďte svatí, poněvadž já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! 
K svému bratru neměj nenávist v srdci, ale otevřeně ho napomeň, aby ses kvůli 
němu neobtížil hříchem. Nemsti se, nechovej proti svým krajanům zášť, ale miluj 
svého bližního jako sebe. Já jsem Hospodin!“ 
ŽALM 103,1-2.3-4.8 a 10.12-13 
Správná představa o Bohu utváří jednání lidí. A neplatí to jen o lidech okolo nás. Můžeme se 
připojit k tomuto zpěvu o úžasném Bohu? 
Odpověď: Hospodin je milosrdný a milostivý. 
Veleb, duše má, Hospodina, – vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno! – Veleb, 
duše má, Hospodina – a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní! 
On odpouští všechny tvé viny, – on léčí všechny tvé neduhy. – On vykupuje tvůj 
život ze záhuby, – on tě věnčí láskou a slitováním. 
Hospodin je milosrdný a milostivý, – shovívavý a nadmíru dobrotivý. – Nejedná s 
námi podle našich hříchů – ani podle našich vin nám neodplácí. 
Jak vzdálen je východ od západu, – tak vzdaluje od nás naše nepravosti. – Jako se 
smilovává otec nad syny, – tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. 
2. ČTENÍ 1 Kor 3,16-23 Mt 5,38-48 
Pokračujeme ve čtení listu Korintským. V komunitě Korintských panuje napětí a rozdělení. 
Někteří se přiklonili k učení svatého Pavla, ale jiní dávají přednost jiným učitelům. Pavel je kárá 
a argumentuje… 
Bratři! Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch? Kdo by ničil 
Boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy! 
Ať se nikdo neklame! Domnívá-li se někdo z vás, že je moudrý, jak to chce tento 
svět, musí se napřed stát „pošetilým“. Jenom tak se stane moudrým. Moudrost totiž, 
jak ji chce tento svět, je v očích Božích pošetilost. Stojí přece v Písmu: ‘Bůh chytá 
moudré v jejich chytráctví,’ a dále: ‘Pán zná plány moudrých: nejsou k ničemu.’ 
Proto ať se nikdo nechlubí lidmi. Všecko je přece vaše: Pavel, Apollos i Petr, svět, 
život i smrt, to, co už tady je, i to, co teprve přijde, všecko je vaše. Vy však patříte 
Kristu a Kristus Bohu. 
EVANGELIUM 
Pokračujeme ve čtení Horského kázání. Ježíš komentoval některá přikázání Desatera a navazuje 
komentářem dalších částí Tóry. V posledním verši předkládá klíč k porozumění. Slovo 
„dokonalý“ je v řečtině odvozeno od slova „cíl“. 
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Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‘Oko za oko a zub za zub.’ 
Ale já vám říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří na pravou 
tvář, nastav mu i druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, tomu 
nech i plášť; a když tě někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. 
Tomu, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se neodvracej. 
Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‘Miluj svého bližního’ a měj v nenávisti svého nepřítele. 
Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak 
budete syny svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i 
pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. 
Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Copak to nedělají 
i celníci? A jestliže pozdravujete své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to 
nedělají i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ 
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). 

• Dnes v neděli 19. 2. se koná 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. 
 

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
• Ve čtvrtek 23. 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 OPĚT JIŽ V TENTO PÁTEK 24. 2. v 16:00 na faře 

u Povýšení (pátek 3. 3. je pátek před jarními prázdninami). 
 

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 
• Starší skupinka bude mít setkání v úterý 21. 2. v 19:00 na faře u PsK a mladší 

skupinka bude mít setkání ve středu 22. 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: nejsou. 
• Je možné se zapsat na vedení křížových cest – v sakristii, na textu křížové 

cesty se domluvíte s farářem.  
• Dnes v neděli 19. 2. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 

požehnání. 
• Středa 22. 2. je popeleční – bude také mše svatá v 18:00 v kostele PsK – při všech 

mších se bude udělovat popelec. 
• Ve středu 22. 2. nebude mše svatá v kapli svaté Anny – bude až ve středu 8. 3. 
• Ve čtvrtek 23. 2. bude v 10:30 mše svatá v kapli sv. Andělů strážných.  
• V pátek 24. 2. bude v 17:15 křížová cesta v kostele PsK.  
• V neděli 26. 2. bude ve 14:30 křížová cesta v kostele PsK.  
• V neděli 26. 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 
 
 
 
 
 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
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Farnost svatých Petra a Pavla Prostějov 
• Kostel sv. Petra a Pavla: 

 Ve středu 22.2. – pravidelná adorace v 18:00 
 V pátek 24.2. – křížová cesta v 17:45. V kostele je rozpis pro 

dobrovolníky (jednotlivce i skupiny) – prosíme, zapište se, kdo jste 
ochotni křížovou cestu připravit a vést. 

 Znovuobnovená aktivita pro postní dobu (až do Květné neděle) – postní 
kasičky jsou k rozebrání v kostele, spolu s komentářem prezidenta 
diecézní charity Olomouc. 

• Kostel sv. Jana Nepomuckého: 
• Hledáme někoho, kdo by se staral o praní, žehlení (veškeré textilie ministrantské, 

kněžské, kalichové, oltářní) a ideálně zajistil také jejich opravu (není to však 
podmínka). Kontakt: 604404439; strouhal@seznam.cz 

• Bude na TREFĚ neboli Petrské faře: 
 V pondělí 20.2. - modlitba celého růžence od 16:30 hod. Po modlitbě 

růžence se přesuneme do kostela na mši sv. 
 Ve středu 22.2. – po mši sv. zkouška sboru, setkání ADMA (Sdružení 

P.Marie Pomocnice) 
 V sobotu 25.2. v 15:00 - setkání farníků nad Písmem „Vezmi a čti“. 

• Pozvánka – nabídka pro děti a mládež 
 TREFNÉ TVOŘENÍ 

(aneb výtvarné odpoledne pro děti na TREFĚ) 
- nabídka pravidelného setkávání s výtvarným tvořením 1x za měsíc na faře 
- 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 
 
 
 
 
 
 

mailto:strouhal@seznam.cz
mailto:fereike@seznam.cz
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 

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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SKM 

Akce pro holky druhého stupně ZŠ: 
Ahoj holky, 
Zveme vás na další holčičí sobotu, která se uskuteční 25.2.2023  
Poměříme síly na horolezecké stěně, zabruslíme si a samozřejmě prožijeme společnou mši sv.  
Sraz v 9:00 na Trefě, ukončení akce v cca 16:00 hod. 
Přihlásit se můžete na známých stránkách https://shmpv.cz 
 

Přihlašování na jarní a letní tábory: 
o jarních prázdninách jsou jeětě volná místa na příměstské tábory. 
Také je již spuštěno přihlašování na letní tábory. 
Přihlásit se můžete na známých stránkách https://shmpv.cz 
 

Postní obnova pro ministranty: 
O víkendu 14. - 16. dubna 2023 zveme všechny ministranty na víkendovku do Jeseníků. 
Na chalupě "sluníčko" na Staré Vodě se opět potkáme s ministranty z Křenovic a prožijeme další 
společný víkend plný zábavy, her, překvapení, duchovního programu. 
Přihlásit se můžete na známých stránkách https://shmpv.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://shmpv.cz/
https://shmpv.cz/
https://shmpv.cz/
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Mše svaté v Prostějově od 19. 2. do 26. 2. 2023 

den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

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 

pondělí 
20. 2. Pondělí 7. týdne v mezidobí 

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

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

Středa 
22. 2. POPELEČNÍ STŘEDA 

Povýšení sv. Kříže 8:00 
sv. Cyrila a Metoděje 17:00 
Povýšení sv. Kříže 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
23. 2. Čtvrtek po popeleční středě 

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

sv. Andělů st. 10:30 
Povýšení sv. Kříže 18:00 

Pátek 
24. 2. Pátek po popeleční středě 

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

sobota 
25. 2. Sobota po popeleční středě 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

Neděle 
26. 2. 1. NEDĚLE POSTNÍ 

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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