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 Nedělník pro 3. neděli postní 12. 3. 2023 
1. ČTENÍ Ex 17,3-7 
Izrael vyšel z egyptského otroctví. Je na poušti (před r. 1200 př. Kr.), ale lidé stále pochybují, zda 
je Bůh dokáže zachránit, i když zakusili mocné vítězství nad Egypťany v Rákosovém moři. Bůh 
jejich nouzi řeší a bude řešit i dále! Zanedlouho jim nabídne svoji smlouvu. 
Lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Řekli: „Pročpak jsi nás vyvedl z Egypta? 
Abys zahubil nás, naše děti a náš dobytek žízní?“ Mojžíš volal k Hospodinu: „Co 
mám dělat s tímto lidem? Ještě trochu a ukamenují mě!“ 
Hospodin řekl Mojžíšovi: „Vyjdi před lid v doprovodu několika starců z Izraele, 
vezmi si do ruky hůl, kterou jsi udeřil do Nilu, a jdi! Hle, já tam budu stát před tebou 
na Chorebu, udeříš do skály, vytryskne z ní voda a lid se napije.“ 
Mojžíš tak udělal před očima izraelských starců. Nazval pak jméno toho místa Massa 
a Meriba kvůli hádce izraelských synů a kvůli tomu, že pokoušeli Hospodina tím, že 
říkali: „Je Hospodin uprostřed nás, nebo ne?“ 
ŽALM 95 
Žalm reflektuje události prvního čtení – nevěrnost Izraele a pochybnosti ve víře. Reaguje vyznáním 
víry a distancováním se od postoje pochybovače. 
Odpověď: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ 
Pojďme, jásejme Hospodinu, – oslavujme Skálu své spásy, – předstupme před něho 
s chvalozpěvy – a písněmi mu zajásejme! 
Pojďme, padněme, klaňme se, – poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! – 
Neboť on je náš Bůh – a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou. 
Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: – „Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, – 
jako tehdy v Masse na poušti, – kde mě dráždili vaši otcové, – zkoušeli mě, ač viděli 
mé činy.“ 
2. ČTENÍ Řím 5,1-2.5-8 
List Římanům systematicky vysvětluje důsledky Ježíšovy oběti. Klíčový je pojem ospravedlnění z 
víry. Míní se tím možnost přistoupit před Boha, i když nejsme součástí Izraele, a tedy jsme ani 
nezachovávali přesně Tóru. Toto ospravedlnění však není naší zásluhou či schopností, ale Božím 
darem! 
Bratři! Jestliže jsme ospravedlněni na základě víry, žijeme v pokoji s Bohem skrze 
našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho totiž máme vírou přístup k této milosti a 
pevně v ní stojíme. Naše chlouba je také v tom, že máme naději dosáhnout slávy u 
Boha. 
Naděje však neklame, protože Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha 
svatého, který nám byl dán. 
Kristus přece v ten čas, když jsme ještě byli slabí, zemřel za bezbožníky. Vždyť 
sotva kdo položí život za spravedlivého – možná, že se někdo umřít odhodlá za 
toho, kdo je mu milý. Ale Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus umřel za 
nás, když jsme ještě byli hříšníky. 
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EVANGELIUM Jan 4,5-42 
Na pozadí jednoduché zápletky otevírá evangelista diskusi, která postupně odhaluje podstatu křtu, 
podmínky jeho udělení a proces obrácení. Zmínění Samaritáni se od Židů oddělili snad v 8. stol. 
př. Kr. Jejich potomci vyznávali stejně jako Židé Hospodina, Tóru (Zákon), ale neuznávali 
Jeruzalémský chrám, jeho kněze ani judského krále. 
Ježíš přišel k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pole, které kdysi odkázal 
Jakub svému synu Josefovi. Tam byla Jakubova studna. Ježíš, unavený chůzí, posadil 
se – tak jak byl – u té studny. Bylo kolem poledne. 
Tu přišla jedna samařská žena navážit vodu. Ježíš jí řekl: „Dej mi napít.“ – Jeho 
učedníci totiž odešli do města, aby koupili něco k jídlu. 
Samařská žena mu odpověděla: „Jak to? Ty, Žid, žádáš o napití mne, Samaritánku?“ 
Židé se totiž se Samaritány nestýkají. 
Ježíš jí na to řekl: „Kdybys znala Boží dar a věděla, kdo ti říká: ‘Dej mi napít’, spíše 
bys ty poprosila jeho, aby ti dal živou vodu.“ 
Žena mu namítla: „Pane, vždyť ani nemáš vědro, a studna je hluboká. Odkud tedy 
chceš vzít tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jakub, který nám dal tuto 
studnu a sám z ní pil i jeho synové a jeho stáda?“ 
Ježíš jí odpověděl: „Každý, kdo se napije této vody, bude zase žíznit. Kdo se však 
napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky, ale voda, kterou mu dám já, 
stane se v něm pramenem vody tryskající do života věčného.“ 
Žena mu řekla: „Pane, dej mi tu vodu, abych už nikdy neměla žízeň a nemusela sem 
chodit čerpat.“ 
Ježíš jí řekl: „Jdi, zavolej svého muže a zase přijď sem.“ 
Žena mu odpověděla: „Nemám muže.“ 
Ježíš jí na to řekl: „Správně jsi odpověděla: ‘Nemám muže’; pět mužů už jsi měla, a 
ten, kterého máš teď, není tvůj muž. To jsi mluvila pravdu.“ 
Žena mu řekla: „Pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha tady na té 
hoře, a vy říkáte: ‘Jen v Jeruzalémě je to místo, kde se má Bůh uctívat.’“ 
Ježíš jí odpověděl: „Věř mi, ženo, nastává hodina, kdy nebudete uctívat Otce ani na 
této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co známe, 
protože spása je ze Židů. Ale nastává hodina – ano, už je tady – kdy opravdoví Boží 
ctitelé budou Otce uctívat v duchu a v pravdě. Vždyť Otec si vyžaduje takové své 
ctitele. Bůh je duch, a kdo ho uctívají, mají ho uctívat v duchu a v pravdě.“ 
Žena mu řekla: „Vím, že má přijít Mesiáš, nazvaný Kristus. Ten, až přijde, oznámí 
nám všechno.“ 
Na to jí řekl Ježíš: „Já jsem to, který s tebou mluvím.“ 
Právě tehdy se vrátili jeho učedníci a divili se, že mluví se ženou. Přesto však se 
nikdo nezeptal: „Co jí chceš?“ nebo „Proč s ní mluvíš?“ Žena tam nechala svůj 
džbán, odešla do města a řekla lidem: „Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl 
všechno, co jsem udělala. Snad je to Mesiáš?“ Vyšli tedy z města a šli k němu. 
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Mezitím ho učedníci prosili: „Mistře, najez se!“ 
On jim však řekl: „Já mám k jídlu pokrm, který vy neznáte.“ 
Učedníci se mezi sebou ptali: „Přinesl mu někdo něco jíst?“ 
Ježíš jim řekl: „Mým pokrmem je plnit vůli toho, který mě poslal, a dokonat jeho 
dílo. Říkáte přece: ‘Ještě čtyři měsíce, a nastanou žně.’ Hle, říkám vám: Zvedněte oči 
a podívejte se na pole: jsou už bílá ke žním. Ten, kdo žne, už dostává svou mzdu a 
shromažďuje úrodu pro věčný život, takže se raduje zároveň rozsévač i žnec. V tom 
je totiž pravdivé přísloví: ‘Jiný rozsévá a jiný sklízí.’ Já jsem vás poslal sklízet, na čem 
jste nepracovali. Jiní pracovali, a vy sklízíte plody jejich práce.“ 
Mnoho Samaritánů z toho města v něj uvěřilo pro řeč té ženy, která svědčila: „Řekl 
mi všechno, co jsem udělala.“ Když tedy ti Samaritáni k němu přišli, prosili ho, aby 
u nich zůstal. Zůstal tam dva dny. A ještě mnohem více jich v něj uvěřilo pro jeho 
řeč. Té ženě pak říkali: „Věříme už nejen proto, žes nám to pověděla, vždyť sami 
jsme ho slyšeli a víme, že je to skutečně Spasitel světa.“ 
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. 
• V neděli 19. 3. se bude konat pravidelná měsíční sbírka na údržbu a opravy. 

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 

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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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 16. 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 
• Další setkání se uskuteční v pátek 17. 3. v 16:00 na faře u Povýšení. 

 
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 

• Starší skupinka bude mít setkání v úterý 14. 2. v 19:00 a mladší skupinka ve 
středu 15. 3. 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: pátek 17. 3. v 8:00 PsK. 
• Je možné se zapojit do vedení křížových cest – v sakristii, na textu křížové 

cesty se domluvíte s farářem. 
• Dnes v neděli 12. 3. je ve 14:30 křížová cesta v kostele PsK. 
• Dnes v neděli 12. 3. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 

požehnání. 
• V pátek 17. 3. bude v 17:15 v kostele PsK křížová cesta. 
• V neděli 19. 3. bude ve 14:30 v kostele PsK křížová cesta.  
• V neděli 19. 3. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a sv. požehnání. 

https://postnikapky.cz/
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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: 

 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 
 Postní bohoslužba smíření – dnes od 16:00 - jiná forma slavení svátosti 

smíření, která začíná bohoslužbou slova a zamyšlením nad texty Bible, po 
chvíli zpytování svědomí a společné modlitbě následuje soukromé 
vyznání hříchů a přijetí rozhřešení. V kostele bude několik zpovědníků. 
Celá kající bohoslužba bude zakončena modlitbou a požehnáním. Jsou 
zváni všichni, i ti, kteří ke svátosti smíření v tento den nepřistoupí. 

 Příští neděli bude sbírka na opravy. 
• Bude na TREFĚ neboli Petrské faře: 

 V pondělí od 17:00 modlitby matek 
 Ve středu po večerní mši – zkouška sboru 
 Ve čtvrtek od 9:30 setkání kněží a zaměstnanců děkanátu Prostějov 
 V pátek od 17:00 ministrantská zkouška na křížovou cestu, zároveň od 

17:00 zkouška scholy. Od 18:00 zkouška scholičky a po mši sv. (od 
19:30) „Adorace (nejen) pro mládež“ Od příštího měsíce dubna budou 
tyto adorace opět v kostele. 

 V sobotu od 14:00 bude další setkání Mariánské družiny – Marianky zvou 
mladší děvčata ve věku 8–12 let 

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:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.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 
 

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 
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. 

http://prostejov.dcpr.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
http://1url.cz/tMQj0
http://www.prostejov.dcpr.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
https://shmpv.cz/
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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 
 
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 

https://shmpv.cz/
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Mše svaté v Prostějově od 12. 3. do 19. 3. 2023 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

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 

pondělí 
13. 3. Pondělí po 3. neděli postní 

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

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

Středa 
15. 3. Středa po 3. neděli postní 

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

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
16. 3. Čtvrtek po 3. neděli postní 

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

Pátek 
17. 3. Pátek po 3. neděli postní 

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

sobota 
18. 3. Sobota po 3. neděli postní 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

Neděle 
19. 3. 4. 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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