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 Nedělník pro 4. neděli postní 19. 3. 2023 
1. ČTENÍ 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a 
V 11. stol. př. Kr. byl ustanoven první král Saul, ale selhal. Kdo místo něj? Pomazání olejem byl 
obřad spojený s obřadem ustanovení krále. 
Hospodin řekl Samuelovi: „Naplň svůj roh olejem a jdi! Posílám tě k Jesseovi, 
Betlémanu, protože jsem si vyhlédl krále mezi jeho syny.“ 
Když Samuel přišel a spatřil Eliaba, řekl si: „Jistě tenhle je před Hospodinem jeho 
pomazaný.“ Hospodin však řekl Samuelovi: „Nevšímej si jeho vzhledu ani vysoké 
postavy, neboť ho vylučuji. Nedívám se totiž jako člověk; člověk soudí podle zdání, 
Hospodin však vidí do srdce.“ 
Jesse předvedl před Samuela sedm svých synů, ale Samuel řekl: „Mezi nimi 
Hospodin nevyvolil nikoho.“ A zeptal se: „Jsou to již všichni chlapci?“ Jesse 
odpověděl: „Ještě je nejmladší, ten pase stáda.“ Samuel tedy řekl Jesseovi: „Pošli pro 
něho, neboť nesedneme k jídlu, dokud sem nepřijde.“ Poslal tedy a uvedl ho: byl 
plavovlasý, s krásnýma očima a milého vzhledu. Tu řekl Hospodin: „Nuže, pomaž 
ho; to je on.“ 
Samuel vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. Od toho dne i nadále 
působil s Davidem Hospodinův duch. 
ŽALM 23 
Snad nejznámější žalm je především modlitbou důvěry v blízkého Boha. 
Odpověď: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. 
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, – dává mi prodlévat na svěžích 
pastvinách, – vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout, – občerstvuje mou duši. 
Vede mě po správných cestách – pro svoje jméno. – I kdybych šel temnotou rokle, 
– nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. – Tvůj kyj a tvá hůl, – ty jsou má útěcha. 
Prostíráš pro mě stůl – před zraky mých nepřátel, – hlavu mi mažeš olejem, – má 
číše přetéká. 
Štěstí a přízeň mě provázejí – po všechny dny mého života, – přebývat smím v 
Hospodinově domě – na dlouhé, předlouhé časy. 
2. ČTENÍ Ef 5,8-14 
Autor listu ve čtvrté kapitole povzbuzoval křesťany, aby nežili jako pohané. V následující 
kapitole to konkretizuje. Prázdná slova ani smilstvo nejsou skutky světla. A pojem světla hraje 
roli i v našem textu. 
Bratři! Byli jste kdysi tmou, ale teď jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla. Ovoce 
toho světla totiž záleží ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a v životě podle pravdy. 
Zkoumejte, co se líbí Pánu, a nemějte žádnou účast v těch neplodných skutcích tmy; 
spíše je veřejně odsuzujte. Vždyť člověku je hanba už jen o tom mluvit, co ti lidé 
potají páchají. Všechno, co se odsoudí, ukáže se v pravém světle. Všechno totiž, na 
co se vrhne světlo, je potom zřejmé. Proto se říká v Písmu: „Probuď se, spáči, vstaň 
z mrtvých, a Kristus tě osvítí.“ 



2 
 

EVANGELIUM Jan 9,1-41 
Čteme křestní katechezi. Proto zní zvolání: „Já jsem světlo světa.“ Uzdravení ze slepoty je nejen 
zázrak, ale i naplnění zaslíbení proroků. Slepota je též symbolem života bez víry. Na slepci 
sledujme postupné zrání víry. 
Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: 
„Mistře, kdo zhřešil: on sám, nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?“ 
Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží 
skutky. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy 
nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“ 
Po těch slovech plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel mu tím blátem oči a řekl 
mu: „Jdi se umýt v rybníku Siloe“ – to slovo znamená „Poslaný“. Šel tam tedy, umyl 
se, a když se vrátil, viděl. 
Sousedé a ti, kteří ho dříve vídali žebrat, se ptali: „Není to ten, který tu sedával a 
žebral?“ Jedni tvrdili: „Je to on.“ Jiní říkali: „Není, ale je mu podobný.“ On řekl: 
„Jsem to já.“ 
Ptali se ho tedy: „Jak to, že teď vidíš?“ 
On odpověděl: „Člověk jménem Ježíš udělal bláto, pomazal mi oči a řekl: ‘Jdi k Siloe 
a umyj se!’ Šel jsem tedy, umyl se a vidím.“ Ptali se ho: „Kde je ten člověk?“ 
Odpověděl: „To nevím.“ 
Přivedli toho bývalého slepce k farizeům. Ten den, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel 
mu oči, byla zrovna sobota. Také farizeové se ho znovu vyptávali, jak nabyl zraku. 
On jim odpověděl: „Přiložil mi na oči bláto, umyl jsem se a vidím.“ 
Někteří farizeové říkali: „Ten člověk není od Boha, protože nezachovává sobotu.“ 
Jiní ale namítali: „Jak by mohl hříšný člověk dělat taková znamení!“ A nemohli se 
dohodnout. Znovu se tedy zeptali toho slepého: „Co ty o něm říkáš, když ti otevřel 
oči?“ On odpověděl: „Je to prorok.“ 
Židé však tomu nechtěli věřit, že byl slepý a že nabyl zraku, až si zavolali rodiče 
toho uzdraveného slepce a zeptali se jich: „Je to váš syn, o kterém vy říkáte, že se 
narodil slepý? Jak to, že teď vidí?“ Jeho rodiče odpověděli: „Víme, že je to náš syn a 
že se narodil slepý. Ale jak to přijde, že teď vidí, to nevíme, a kdo mu otevřel oči, to 
my nevíme. Zeptejte se jeho. Je dospělý, ať mluví sám za sebe!“ To jeho rodiče 
řekli, protože se báli židů. Židé se už totiž usnesli, aby každý, kdo Ježíše vyzná jako 
Mesiáše, byl vyloučen ze synagogy. Proto jeho rodiče řekli: „Je dospělý, zeptejte se 
jeho.“ 
Zavolali tedy ještě jednou toho bývalého slepce a řekli mu: „Vzdej Bohu chválu! My 
víme, že ten člověk je hříšník.“ On odpověděl: „Zda je hříšník, to nevím, ale vím 
jedno: že jsem byl slepý, a teď vidím.“ Zeptali se ho tedy: „Co s tebou udělal? Jak ti 
otevřel oči?“ Odpověděl jim: „Už jsem vám to řekl, ale jako byste to neslyšeli. Proč 
to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho učedníky?“ 
Osopili se na něj: „Ty jsi jeho učedník! My jsme učedníci Mojžíšovi. My víme, že k 
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Mojžíšovi mluvil Bůh, o tomhle však nevíme, odkud je.“ 
Ten člověk jim odpověděl: „To je skutečně divné, že vy nevíte, odkud je – a otevřel 
mi oči. Víme, že hříšníky Bůh neslyší, ale slyší toho, kdo je zbožný a plní jeho vůli. 
Od věků nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči slepému od narození. Kdyby 
tento člověk nebyl od Boha, nic by nedokázal.“ 
Řekli mu: „V hříších ses celý narodil a ty nás chceš poučovat?“ A vyhnali ho. 
Ježíš se dověděl, že ho vyhnali; vyhledal ho a řekl mu: „Věříš v Syna člověka?“ 
Odpověděl: „A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil?“ Ježíš mu řekl: „Viděls ho: je 
to ten, kdo s tebou mluví.“ On na to řekl: „Věřím, Pane!“ a padl před ním na 
kolena. 
Ježíš prohlásil: „Přišel jsem na tento svět soudit: aby ti, kdo nevidí, viděli, a kdo vidí, 
oslepli.“ Slyšeli to někteří farizeové, kteří byli u něho, a řekli mu: „Jsme snad i my 
slepí?“ Ježíš jim odpověděl: „Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy však říkáte: 
‘Vidíme.’ Proto váš hřích trvá.“ 
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. 
• Dnes v neděli 19. 3. se koná 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/ 
• Postní duchovní obnova formou čtení o zpovědi. Můžete si vybrat z několika 

útlých publikací o svátosti smíření. 
 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
• Ve čtvrtek 23. 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 31. 3. v 16:00 na faře u Povýšení. 

 
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 

• Starší skupinka bude mít setkání v úterý 21. 3. v 19:00 a mladší skupinka ve 
středu 22. 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: pondělí 20. 3. v 8:00 PsK, neděle 26. 3. 18:00 
sv. Josef. 

• Je možné se zapojit do vedení křížových cest – v sakristii, na textu křížové 
cesty se domluvíte s farářem. 

• Dnes v neděli 19. 3. je ve 14:30 křížová cesta v kostele PsK. 
• Dnes v neděli 19. 3. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 

požehnání. 
• V pátek 24. 3. bude v 17:15 v kostele PsK křížová cesta. 
• V neděli 26. 3. bude ve 14:30 v kostele PsK křížová cesta.  

https://postnikapky.cz/


5 
 

• V neděli 26. 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 
• Kostel sv. Petra a Pavla: 

Příležitost ke svátosti smíření v kostele sv. Petra a Pavla je vždy půl hodiny před 
bohoslužbou, modlitba růžence pravidelně od 18:00 (od 6:00) kromě středy, kdy 
je tichá adorace od 18:00; V POSTNÍ DOBĚ NAVÍC KAŽDÝ PÁTEK 
KŘÍŽOVÁ CESTA V 17:45 
DNES JE SBÍRKA NA OPRAVY 
V pondělí 20.3. bude modlitba celého růžence od 16,45 hod. 
Ve středu 22.3. – po mši sv. zkouška sboru 
Přístup k WC zvenku 
 
Aktuálně na TREFĚ neboli Petrské faře: 
Ve středu 22.3. od 8:00 do 12:00 bude postní obnova pro maminky (bližší 
informace na další straně tohoto Nedělníku - CPR) 
V pátek, sobotu a neděli 24. – 26.3. se koná TRIDUUM Modliteb matek – vždy v 
17:00 
V pátek po mši sv. setkání ADMA (Sdružení P. Marie Pomocnice) 
V sobotu 25.3. v 15:00 - setkání farníků nad Písmem „Vezmi a čti“. 
 

• TREFNÉ TVOŘENÍ (aneb výtvarné odpoledne pro děti na TREFĚ) 
V sobotu 25.3. 2023, proběhne první setkání. 
Tvoření začíná v 15 hodin. Předpokládaný konec v 17 hodin. 
Pokud by se chtěl ještě někdo přidat, ať se prosím ozve na 
email: fereike@seznam.cz. 
Na všechny nadšené tvořivce se těší Veronika Faltýnková. 

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: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 

 
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 19. 3. do 26. 3. 2023 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

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 

pondělí 
20. 3. 

SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA, 
SNOUBENCE PANNY MARIE 

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

Úterý 
21. 3. Úterý po 4. neděli postní Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
22. 3. Středa po 4. neděli postní 

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

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
23. 3. Čtvrtek po 4. neděli postní 

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

Pátek 
24. 3. Pátek po 4. neděli postní 

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

sobota 
25. 3. 

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ 
PÁNĚ 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

Neděle 
26. 3. 5. 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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