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 Nedělník pro 2. neděli postní 5. 3. 2023 
1. ČTENÍ Gn 12,1-4a 
Prvních jedenáct kapitol knihy Genesis líčí svět v jeho zrodu: stvoření, hřích, jeho pronikání do 
lidských vztahů, a vrcholí líčením stavby babylonské věže. Až ve dvanácté kapitole (náš text) se 
pohled soustředí na jednoho člověka. Jeho pozváním začíná Bůh rozvíjet plán záchrany. 
Hospodin řekl Abrámovi: „Vyjdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého 
otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Udělám z tebe veliký národ a 
požehnám ti, oslavím tvé jméno a budeš pramenem požehnání. Požehnám těm, kdo 
ti budou žehnat, a prokleji ty, kdo tě budou proklínat. V tobě budou požehnána 
všechna pokolení země.“ 
Abrám se vydal na cestu, jak mu řekl Hospodin. 
ŽALM 33 
V Bohu je naše pomoc. Proměňme tento žalm ve svoji modlitbu. 
Odpověď: Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství. 
Hospodinovo slovo je správné, – spolehlivé je celé jeho dílo. – Miluje spravedlnost a 
právo, – země je plná Hospodinovy milosti. 
Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, – nad těmi, kdo doufají v jeho 
milost, – aby jejich duše vyrval ze smrti, – aby jim život zachoval za hladu. 
Naše duše vyhlíží Hospodina, – on sám je naše pomoc a štít. – Ať spočine na nás, 
Hospodine, tvé milosrdenství, – jak doufáme v tebe. 
2. ČTENÍ 2 Tim 1,8b-10 
Svatý Pavel píše již druhý list svému kolegovi v biskupské službě. Hned na začátku ho vyzývá k 
oživení ducha, kterého dostal, a připomíná, co znamená evangelium. V tomto krátkém textu svatý 
Pavel shrnul základní podstatu Vyznání víry křesťanů! 
Milovaný! Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže spojené s hlásáním evangelia. On 
nás spasil a povolal svým svatým povoláním, a to ne pro naše skutky, ale z vlastního 
rozhodnutí a pro milost, kterou nám dal v Kristu Ježíši před dávnými věky. Ale to se 
projevilo teprve nyní, když přišel náš spasitel Kristus Ježíš. On zlomil moc smrti a 
přinesl nám světlo nepomíjejícího života v evangeliu. 
EVANGELIUM Mt 17,1-9 
Synoptická evangelia mají typické části. Nejprve popsala Ježíšovo narození, pak počátek činnosti, 
zázraky a vyvolení učedníků… Klíčový přelom nastal, když Petr vyznal Ježíše jako Mesiáše. 
Kristus reaguje slovem o své smrti a vzkříšení. Na to navazuje naše perikopa: Oblak je odkaz na 
starozákonní výjev Boha v oblaku. Mojžíš je představitelem Tóry – Zákona a Eliáš je největším z 
proroků. 
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby 
byli sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv 
zbělel jako světlo. A hle – ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. 
Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu 
tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ 
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Když ještě mluvil, najednou je zastínil světlý oblak, a hle – z oblaku se ozval hlas: 
„To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte!“ Jak to učedníci 
uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. 
Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte, nebojte se!“ Pozdvihli oči a neviděli 
nikoho, jen samotného Ježíše. 
Když sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud 
nebude Syn člověka vzkříšen z mrtvých.“ 
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 
• 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). 

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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• Postní kapky – aplikace do mobilu nebo https://postnikapky.cz/ 
 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
• Prázdniny 

 
PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

• Další setkání se uskuteční až v pátek v týdnu po jarních prázdninách 17. 3. 
v 16:00 na faře u Povýšení. 

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 
• Obě skupiny v tomto týdnu nebudou. 

 
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: neděle 12. 3. 18:00 sv. Josef 
• Je možné se zapsat na vedení křížových cest – v sakristii, na textu křížové 

cesty se domluvíte s farářem. 
• Dnes v neděli 5. 3. je ve 14:30 křížová cesta v kostele PsK. 
• Dnes v neděli 5. 3. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 

požehnání. 
• Ve středu 8. 3. bude také v 16:00 mše svatá v kapli svaté Anny. 
• V pátek 10. 3. bude v 17:15 v kostele PsK křížová cesta. 
• V neděli 12. 3. bude ve 14:30 v kostele PsK křížová cesta.  
• V neděli 12. 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 (od 6:00) modlitba růžence kromě středy, kdy je tichá 
adorace od 18:00; V POSTNÍ DOBĚ NAVÍC KAŽDÝ PÁTEK KŘÍŽOVÁ 
CESTA V 17:45 

https://postnikapky.cz/
mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
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• Svátost nemocných budeme udělovat V PÁTEK 10.3. V 18:30 – V SOBOTU 
11.3. V 17:00 U MILOSRDNÝCH A TAKÉ V NEDĚLI 12.3. V 9:00 v kostele 
sv. Petra a Pavla 

• Postní bohoslužba smíření bude příští neděli 12.3. od 16:00 – 18:00 
• Jedná se o jinou variantu slavení svátosti smíření, která začíná bohoslužbou slova 

a zamyšlením nad texty Bible, pak následuje vyznání hříchů a přijetí rozhřešení. 
V kostele bude několik zpovědníků, proto by tato bohoslužba neměla být dlouhá 
a bude zakončena modlitbou a požehnáním. 

• Poděkování: 
 - všem, kteří dnes přispěli na TREFU - splácení dluhu za rekonstrukci. 

•  V příštím týdnu bude na TREFĚ – Petrské faře: 
 V pondělí 6.3. v 17:00 Modlitby matek 
 Ve středu 8.2. po večerní mši sv. zkouška sboru, 
 Současně bude setkání členů spolku na záchranu varhan u sv. Jana 

Nepomuckého. 
 V sobotu 11.3. v 15:00 - setkání farníků nad Písmem „Vezmi a čti“. 

•  Jiné: 
 Farní rada projednala návrh obnovy sociálního zařízení s bezbariérovým 

přístupem pro návštěvníky bohoslužeb. 
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 
 

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 
 
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 

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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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 letní tábory: 
Také je již spuštěno přihlašování na letní tábory. 
Přihlásit se můžete na známých stránkách https://shmpv.cz 
 
Velikonoční 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 5. 3. do 12. 3. 2023 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

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 

pondělí 
6. 3. Pondělí po 2. neděli postní 

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

Úterý 
7. 3. Úterý po 2. neděli postní Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
8. 3. Středa po 2. neděli postní 

Povýšení sv. Kříže 8:00 
sv. Anny 16:00 

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

Čtvrtek 
9. 3. Čtvrtek po 2. neděli postní 

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

Pátek 
10. 3. Pátek po 2. neděli postní 

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

sobota 
11. 3. Sobota po 2. neděli postní 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

Neděle 
12. 3. 3. 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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