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 Nedělník pro 1. neděli postní 26. 2. 2023 
1. ČTENÍ Gn 2,7-9; 3,1-7 
Kniha Genesis ve 2. a 3. kapitole vykresluje Boží pohled na člověka pomocí příběhu. Bůh tvoří 
člověka (adam znamená hebrejsky člověk) a dává mu úkol střežit zahradu. Pak je člověk 
podroben zkoušce, ve které selhává. Z obou kapitol čteme jen vybrané části. 
Hospodin Bůh uhnětl člověka z prachu hlíny a vdechl do jeho nozder dech života, a 
tak se stal člověk živou bytostí. 
Potom Hospodin Bůh vysázel zahradu v Edenu na východě a usadil tam člověka, 
kterého uhnětl. Hospodin Bůh dal z půdy vyrůst rozmanitým stromům, líbezným na 
pohled, jejichž ovoce je chutné k jídlu, i stromu života uprostřed zahrady a stromu 
poznání dobra a zla. 
Had byl nejlstivější ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh udělal. Pravil ženě: 
„Řekl skutečně Bůh: Nejezte ze žádného stromu v zahradě?“ 
Žena odpověděla hadovi: „Smíme jíst ovoce každého stromu v zahradě, jen ovoce 
stromu, který je uprostřed zahrady – pravil Bůh – nesmíte jíst a ani se ho 
nedotýkejte, abyste nezemřeli.“ 
Had nato ženě: „Ne, nezemřete. Naopak, Bůh ví, že kdybyste z něho jedli, otevřou 
se vaše oči a budete jako Bůh poznávat dobro i zlo.“ 
Žena viděla, že ovoce stromu je chutné k jídlu, vábné na pohled, lákavé pro poznání 
moudrosti, a proto si z něho utrhla a jedla, a dala též svému muži; byl s ní a jedl. Tu 
se jim oběma otevřely oči a zpozorovali, že jsou nazí. Sešili tedy fíkové listy a udělali 
si zástěry. 
ŽALM 51 
Kajícnost je asi nejsilněji vyjádřena v žalmu 51. Tento text je reakcí krále Davida na vlastní 
selhání. Ač si je vědom své fatální chyby, přece neztrácí důvěru v Boha a naději na odpuštění. 
Odpověď: Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. 
Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, – pro své velké slitování zahlaď 
mou nepravost. – Úplně ze mě smyj mou vinu – a očisť mě od mého hříchu. 
Neboť já svou nepravost uznávám, – můj hřích je stále přede mnou. – Jen proti 
tobě jsem se prohřešil, – spáchal jsem, co je před tebou zlé. 
Stvoř mi čisté srdce, Bože! – Obnov ve mně ducha vytrvalosti. – Neodvrhuj mě od 
své tváře – a neodnímej mi svého svatého ducha. 
Vrať mi radost ze své ochrany – a posilni mou velkodušnost. – Otevři mé rty, Pane, 
– aby má ústa zvěstovala tvou chválu. 
2. ČTENÍ Řím 5,12-19 
List Římanům systematicky vysvětluje, proč musel přijít Ježíš jako zachránce a jaký význam má 
ospravedlnění jeho obětí. Tento text odráží skutečnost dědičné viny, její důsledky a odstranění 
Kristovou obětí. 
Bratři! Jako skrze jednoho člověka přišel na tento svět hřích a skrze hřích smrt, a tak 
smrt přešla na všechny lidi, protože všichni zhřešili. Hřích ovšem byl na světě už 
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před Zákonem – jenomže kde není žádný zákon, tam se hřích nepřičítá. Přesto smrt 
uplatňovala svou moc od Adama do Mojžíše i nad lidmi, kteří se neprohřešili 
nějakým podobným přestoupením jako Adam. Tento Adam je protějškem toho, 
který měl přijít. 
Ale s Božím darem není tomu tak, jako to bylo s proviněním. Kvůli provinění 
jednoho ovšem celé množství propadlo smrti. Ale ještě tím hojněji se celému 
množství lidí dostalo Boží přízně a milostivého daru prostřednictvím jednoho 
člověka, Ježíše Krista. A není tomu s darem tak, jako s hříšným skutkem onoho 
jednoho člověka. Neboť rozsudek nad proviněním toho jednoho přinesl odsouzení, 
kdežto Boží dar vede z mnoha provinění k ospravedlnění. Jestliže kvůli provinění 
jednoho člověka začala skrze toho jednoho člověka vládnout smrt, tím spíše v síle 
nového života budou kralovat skrze jednoho, totiž Ježíše Krista, ti, kdo v hojnosti 
dostávají milost a dar ospravedlnění. 
Nuže tedy: jako provinění jednoho člověka přineslo odsouzení celému lidstvu, tak 
zase spravedlivý čin jednoho člověka přinesl celému lidstvu ospravedlnění, které 
dává život. Jako se totiž celé množství stalo neposlušností jednoho člověka hříšníky, 
tak zase poslušností jednoho se celé množství stane spravedlivými. 
EVANGELIUM Mt 4,1-11 
Ježíšovo veřejné působení začíná křtem v Jordánu. Vzápětí Ježíš odchází na poušť. Teprve po této 
postní přípravě na poušti vystoupí se svým poselstvím. 
Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil 
čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. 
Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů 
stanou chleby.“ 
On však odpověděl: „Je psáno: ‘Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, 
které vychází z Božích úst.’“ 
Potom ho ďábel vzal s sebou do Svatého města, postavil ho na vrchol chrámu a řekl 
mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů. Je přece psáno: ‘Svým andělům dá o tobě příkaz, 
takže tě ponesou na rukou, abys nenarazil nohou o kámen.’“ 
Ježíš mu odpověděl: „Také je psáno: ‘Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.’“ 
Zase ho vzal ďábel s sebou na velmi vysokou horu, ukázal mu všecka království 
světa i jejich slávu a řekl mu: „To všecko ti dám, jestliže padneš a budeš se mi 
klanět.“ 
Tu mu Ježíš řekl: „Odejdi, satane! Neboť je psáno: ‘Pánu, svému Bohu, se budeš 
klanět a jen jemu sloužit.’“ Potom ho ďábel nechal – i přistoupili andělé a sloužili 
mu. 
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov 

• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby, služby ve 
farnosti a dary pro farnost. 
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• 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 pravidelné měsíční sbírce na opravy 12. 2. se vybralo: 21 088,- Kč. Pán 

Bůh zaplať! 
• Při sbírce svatopetrský haléř se vybralo: 26 491,-Kč. 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. 
• Pokud na Vás nevyjde řada přede mší svatou nebo přijdete pozdě nebo přijde 

pozdě kněz, 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. 
 

POSTNÍ DOBA 
• V pátek v 17:15 a v neděli ve 14:30 modlitba křížové cesty v kostele PsK 
• Postní almužna – kasičky 
• Postní strom – v kostele i doma (doma vystříhat úkoly a každý den si jeden 

vylosovat, strom je možné dolepovat nebo vybarvovat). 
• Postní kapky – aplikace do mobilu nebo https://postnikapky.cz/ 

 
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 

• Ve čtvrtek 2. 3. 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 

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
https://postnikapky.cz/
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• Další setkání se uskuteční až v pátek v týdnu po jarních prázdninách 17. 3. 
v 16:00 na faře u Povýšení (pátek 3. 3. je pátek před jarními prázdninami, v pátek 
10.3. jsou jarní prázdniny). 
 

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 
• Starší skupinka bude mít setkání v úterý 28. 2. v 19:00 na faře u PsK a mladší 

skupinka tento týden nebude. 
 

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. 3. 17:00 CaM. 
• Je možné se zapsat na vedení křížových cest – v sakristii, na textu křížové 

cesty se domluvíte s farářem. 
• Dnes v neděli 26. 2. je ve 14:30 křížová cesta v kostele PsK. 
• Dnes v neděli 26. 2. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 

požehnání. 
• Pátek 3. 3. je první v měsíci, po ranní i večerní mši svaté bude adorace. 
• V pátek 3. 3. bude v 17:15 v kostele PsK křížová cesta. 
• V sobotu 4. 3. se při ranní mši svaté bude udělovat svátost nemocných. 
• V neděli 5. 3. bude ve 14:30 v kostele PsK křížová cesta.  
• V neděli 5. 3. 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 
• Příležitost ke svátosti smíření v kostele sv. Petra a Pavla je vždy půl hodiny před 

bohoslužbou, od 18:00 modlitba růžence kromě středy, kdy je tichá adorace od 
18:00; V POSTNÍ DOBĚ KAŽDÝ PÁTEK KŘÍŽOVÁ CESTA V 17:45 

• Svátost nemocných budeme udělovat o víkendu 10.-12.3.2023 (v kostele sv. 
Petra a Pavla v pátek a v neděli, u Milosrdných v sobotu) Postní bohoslužba 
smíření, při které bude možnost vyznat hříchy a přijmout rozhřešení od 
některého z více zpovědníků, se společným zakončením, bude v neděli 12.3.2023 
od 16 – 18:00h 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
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• Poděkování za sbírky: 
 na splácení dluhu 5.2. 2023 – celková částka     13404,- Kč. 
  na opravy z víkendu 12.2.2023 – celková částka 8.199, - Kč 
  na „haléř sv. Petra“ z víkendu 19.2.2023 – celková částka 11.022, - Kč 

•  Bude na TREFĚ neboli Petrské faře: 
 V pondělí v 17:00 modlitby matek 
 Ve čtvrtek v 18:00 ekonomická rada 
 V pátek v 15:30 schůzka ministrantů a v 18:00 zkouška scholičky 
 V sobotu od 9:30 další lekce modelování z hlíny (pro dospělé, pro 

začátečníky i pokročilé i pro ty, kdo minule nebyli) – pokračování prací 
na tvorbě Betléma, z důvodu omezeného počtu účastníků se přihlašujte 
na: faprostejov-spap@ado.cz 

• Jiné: 
 Ve středu 1. března proběhne vernisáž výstavy fotografií, s 

názvem „Když duben přichází“ - začátek v 17h v Městském divadle 
Prostějov 
Přijďte si prohlédnout „mnohdy neviditelnou nevšední každodennost“ zachycenou 
kinofilmovým aparátem Aleše Deutsche. 

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 bude ve středu 1.3. 2023 po ranní mši sv.  v 9:00 v 
rybárně na faře u kostela Povýšení sv. Kříže.  
 
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MAMINKY 
KDY: středa 22.3.2023 8:00 - 12 hodin 
KDE: TREFA (fara Petra a Pavla), Lidická 1A, Prostějov 
KDO: P. Mgr. Andrzej Kaliciak, SDS  
Na akci je nutné se přihlásit na: 1url.cz/tMQj0 (poslední znak je nula)   
Svátost smíření, Mše svatá, Součástí programu je hlídání dětí 
www.prostejov.dcpr.cz, cprprostejov@ado.cz 
 

mailto:faprostejov-spap@ado.cz
mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
http://prostejov.dcpr.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
http://1url.cz/tMQj0
http://www.prostejov.dcpr.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
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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. 

 
SKM  

Přihlašování na jarní a letní tábory: 
o jarních prázdninách jsou ještě 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/
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POZVÁNKA NA LETNÍ TÁBORY SHM KLUBU PROSTĚJOV 

Vážení rodiče a milé děti, už je možné přihlašovat se naše letní tábory. Naši animátoři 
si pro vás připravili čtyři dobrodružné pobytové tábory v Jeseníkách, pro nejmladší 
děti dva turnusy příměstské školky v Prostějově, pro nejstarší účastníky putovní tábor 
do slovenských Roháčů a také dva turnusy příměstského tábora v Pivíně.  

Název akce Věk Datum Místo Cena 

Úplně normální tábor 9-14 1. 7. - 8 .7. Annaberg 3.000 Kč 

Roháče na kolech 13-18 1. 7. - 15 .7. Roháče 6.000 Kč 

Narnie 7-12 16. 7. - 22. 7. Annaberg 3.000 Kč 

Příměstská škola I 3-7 17. 7. - 21 .7. Prostějov 2.000 Kč 

Hobbit 12-15 19. 7. - 30. 7. Annaberg 4.500 Kč 

Příměstská školka II 3-7 24. 7. - 28. 7. Prostějov 2.000 Kč 

Velká plyšáková 
loupež: Příměšťák 
v Pivíně I 

8-13 14. 8. - 18. 8. Pivín 2.000 Kč 

Velká plyšáková 
loupež: Příměšťák 
v Pivíně II 

8-13 21. 8. - 25. 8. Pivín 2.000 Kč 

Příběh Matildy 7-13 27. 8. - 30. 8. Stará Voda 2.000 Kč 

Na konci prázdnin 5. 9. všechny zveme na již tradiční Rozloučení s prázdninami na 
Trefě. 

Další informace a přihlašování na webu https://shmpv.cz 
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Mše svaté v Prostějově od 26. 2. do 5. 3. 2023 

den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

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 

pondělí 
27. 2. Pondělí po 1. neděli postní 

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

Úterý 
28. 2. Úterý po 1. neděli postní Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
1. 3. Středa po 1. neděli postní 

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

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
2. 3. Čtvrtek po 1. neděli postní 

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

Pátek 
3. 3. Pátek po 1. neděli postní 

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

sobota 
4. 3. Sobota po 1. neděli postní 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

Neděle 
5. 3. 2. 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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