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 Nedělník pro 3. neděli v mezidobí 22.1. 2023 

1. ČTENÍ Iz 8,23b – 9,3 
V 8. stol. př. Kr. nastal konflikt mezi Judskem (jižní Izrael) a Izraelem (Neftali a Zabulón jsou 
původní názvy pro Galileu), který vytáhl spolu se Sýrií proti Judsku. Prorok Izaiáš však 
předpovídá neúspěch této válečné výpravy (srov. Iz 8,4). Ale poražené oblasti nezůstanou navždy 
vystaveny hanbě prohry… 
V první době ponížil Hospodin zemi Zabulon a zemi Neftali, v poslední době však 
oslaví Mořskou cestu, kraj za Jordánem, Galileu pohanů. 
Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné země vzchází světlo. 
Dáváš mnoho jásotu, zvěstuješ radost; veselí se před tebou, jako se jásá o žních, jako 
plesají ti, kdo se dělí o kořist. 
Neboť jho, které ho tížilo, hůl na jeho šíji a bodec jeho otrokáře jsi zlomil jako za 
midjanských dnů. 
ŽALM 27 
Zpěv dávného Božího vyznavače překvapuje svou hlubokou důvěrou. Je však opravdu tak těžké 
opřít se s důvěrou o Boha, jako to dokázal před 2500 lety žalmista? 
Odpověď: Hospodin je mé světlo a má spása. 
Hospodin je mé světlo a má spása, – koho bych se bál? – Hospodin je záštita mého 
života, – před kým bych se třásl? 
Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím: – abych směl přebývat v 
Hospodinově domě – po všechny dny svého života, – abych požíval Hospodinovy 
něhy – a patřil na jeho chrám. 
Věřím, že uvidím blaho od Hospodina – v zemi živých! – Důvěřuj v Hospodina, 
buď silný, – ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina! 
2. ČTENÍ 1 Kor 1,10-13.17 
Pavel odpovídá na dotazy a stížnosti; komunita Korinťanů byla zjevně rozdělena. Pavel na tento 
podnět reaguje a hledá argumenty proti rozdělení v církvi. Díky tomu se tvoří první teologické 
reflexe pojmu církev. 
Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista: Buďte všichni zajedno a 
ať nejsou mezi vámi roztržky. Stejně usuzujte a stejně smýšlejte. 
Lidé z Chloina domu mi totiž o vás oznámili, moji bratři, že se mezi sebou hádáte. 
Mluvím o tom, že každý z vás říká něco jiného: „Já držím s Pavlem!“, „já zase s 
Apollem!“, „a já s Petrem!“, „já s Kristem!“ 
Je Kristus rozdělen? Copak byl za vás ukřižován Pavel? Nebo jste byli ve jménu 
Pavlově pokřtěni? 
Neposlal mě totiž Kristus křtít, ale kázat radostnou zvěst, a to ne nějakou slovní 
moudrostí, aby Kristův kříž nebyl zbaven působivosti. 
EVANGELIUM Mt 4,12-23 
 



2 
 

Po křtu v Jordánu a pokušení na poušti začíná Ježíš svoji veřejnou činnost, a to tehdy v již 
pohanské Galileji, která byla v té době obývaná Židy jen částečně. Matouš ve svém evangeliu často 
odkazuje na starozákonní místa (srovnejme např. s prvním čtením). 
Když Ježíš uslyšel, že byl Jan Křtitel uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil 
Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau při moři v území Zabulonově a Neftalimově, aby 
se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše: ‘Země Zabulonova a země 
Neftalimova, u moře, za Jordánem, Galilea pohanská, lid, který žil v temnotě, uviděl 
veliké světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a ve stínu smrti.’ 
Od té doby začal Ježíš hlásat: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“ 
Když se ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a 
jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za 
mnou, a udělám z vás rybáře lidí.“ Oni hned nechali sítě a následovali ho. 
A jak šel odtamtud dál, uviděl jiné dva bratry, Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra 
Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě. A povolal je. Oni hned 
nechali loď i otce a následovali ho. 
Ježíš pak chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium o Božím 
království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou chorobu. 
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 
• Dnes v neděli 15. 1. se konala pravidelná měsíční sbírka na opravy a 

údržbu. Vybralo se 20404,- Kč. Pán Bůh zaplať! 
• V našem kostele se při Tříkrálové sbírce vybralo 54 676,- Kč. Pán Bůh 

zaplať! 
• Dnes v neděli 22. 1. se koná se celorepubliková sbírka na biblický apoštolát 

a dveřní sbírka na Světové setkání mládeže.  
• 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. 

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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• 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 nebo přijdete pozdě, požádejte kněze o zpověď po 

mši svaté. 
• 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. 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
• Ve čtvrtek 26. 1. 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 10. 2. v 16:00 na faře u Povýšení. (3.2. jsou 
pololetní prázdniny).  

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 
• Starší skupinka bude mít setkání v úterý 24. 1. v 19:00 na faře u PsK a mladší 

skupinka bude mít setkání ve středu 25. 1. 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: čtvrtek 26.1. 8:00 PsK, pátek 27.1. 8:00 PsK, 
neděle 29. 1. 18:00 sv. Josef. 

• V neděli 22.1.se bude v 16:00 ve sboru českobratrské církve evangelické konat 
ekumenická bohoslužba v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů.  

• Dnes v neděli 22. 1. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 
požehnání. 

• V tomto týdnu bude také ve středu v 16:00 mše svatá v kapli svaté Anny. 
• V tomto týdnu bude také ve čtvrtek v 10:30 mše svatá v kapli svatých andělů 

strážných. 
• V neděli 29. 1. 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 
• Poděkování: 
• Sbírka na splácení dluhu 1.ledna – 12305,- Kč. Sbírka na opravy kostelů 15. ledna 

– 12096,- Kč. Tříkrálová sbírka v našich kostelích (P+P a JN) 8. ledna činila 22 
182,- Kč, velké Pán Bůh zaplať všem dárcům. 

• Příští neděli bude kromě běžné sbírky navíc také „dveřní“ sbírka na mládež. 
Z této sbírky budou hrazeny slíbené dotace na účastníky setkání s papežem 
v Lisabonu. 

• Bude na TREFĚ neboli Petrské faře: 
 ·        V pondělí v 17:00 modlitby matek 
 ·        V úterý v 18:00 jste zváni na mši sv. s obřadem přijetí členů do 

sdružení ADMA (Sdružení ctitelů Panny Marie Pomocnice křesťanů, 
jedna z mnoha skupin, které tvoří Salesiánskou rodinu a jedna z mála, 
které založil Jan Bosko) 

 ·        Skupina Modlitby matek vás zve na TRIDUUM 27. – 29.1. 2023: 
 Setkání proběhnou v pátek a v neděli od 17:00 do 17:45 na faře (TREFA) 

a v sobotu 28. ledna od 17:00 v kostele sv. Petra a Pavla – sjednoceni se 
slavnostní mší sv. k výročí 135 let od úmrtí sv. Jana Boska. 

 Srdečně zveme na toto první čtvrtletní TRIDUUM v letošním roce. 
Spojte se s námi v modlitbách za naše děti a mládež celého světa 

 ·        V sobotu od 14:00 v prostorách fary budou hry a soutěže 
k příležitosti svátku Dona Boska, jste zváni k prohlídce fary a pro 
zájemce bude také možnost nahlédnout do společných prostor 
salesiánské komunity. 

• Jiné: 
• Dnes - 22. ledna 2023 v 16:00 ve sboru CČE Prostějov se koná ekumenická 

bohoslužba. Společná modlitba bude inspirována textem SZ - Iz 1, 17 „Učte se 
činit dobro. Hledejte právo“. 

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 
 

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
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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 

Kurz Manželské večery 
KDY: osm čtvrtků začátek 26.1.2023 od 18:30 
KDE: fara u Petra a Pavla, Lidická 1a, Prostějov 
rozhovor jen ve dvou – Jádrem večera je diskuse k tématu pouze vás dvou. 
Příjemná hudba zajistí soukromí. 
Večeře při svíčkách – u stolků pro dva, s dobrou večeří a později s kávou a 
dezertem, se budete cítit jako na rande. 
Praktické prezentace – série osmi témat kurzů vychází z křesťanských principů a 
je určena pro každý pár v dlouhodobém vztahu. 
Příjemná atmosféra – kurz vznikl v Anglii a dnes už probíhá ve 120 zemích světa. 
V ČR se pořádá od roku 2004. 
CENA: 1750,- za osobu/kurz= 3.500, - pár 
 
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. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023 
Chvála Kristu, 
děkujeme za Vaši spolupráci při Tříkrálové sbírce 2023, která probíhala v období 1. 
– 15. ledna 2023. Děkujeme vedoucím tříkrálových skupinek, koledníčkům a 
farníkům, ať dárcům či těm, kteří se jakkoliv na sbírce podíleli. 
Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2023 v prostějovském děkanátu činí  
1 413 242,- Kč. Z nové sbírky chceme: 
CHCEME:  
Shromáždit prostředky na spoluúčast k započetí projektu rekonstrukce 
budovy Marta na Martinákově ulici. Zde má být zázemí pro pečovatelskou 
službu a sociální rehabilitaci a nově vznikající služba krizová pomoc. 
Poskytnout přímou pomoc potřebným, jako jsou osamělé matky v tíživé životní 
situaci, sociálně slabé rodiny a jednotlivci a osoby bez přístřeší. 



6 
 

Podpořit domácí hospicovou péči. Jde o jednorázovou podporu hospicové 
služby, kterou pro oblast Prostějovska zajišťuje pracoviště Olomouc. 
Vážíme si, že se i Vaše farnosti zapojily do pomoci potřebným, zejména seniorům a 
lidem s postižením. Charita Prostějov se snaží poskytovat pomoc lidem v tíživých 
životních situacích. Jestliže se ve Vašich farnostech vyskytne situace, při které 
můžeme pomoci, obraťte se prostřednictvím nejlépe prostřednictvím svého faráře 
na nás. 
Přehled výnosu sbírky v jednotlivých obcích na jdete na nástěnkách v kostelích. 
Přehled výnosu sbírky za jednotlivé pokladničky je zveřejněn také na internetových 
stránkách Charity Prostějov 
https://www.prostejov.charita.cz/poradane-sbirky-charitou-prostejov/trikralova-
sbirka/vynosy-jednotlivych-let/trikralova-sbirka-2023/Tříkrálová sbírka 2023  
Děkujeme za Vaši ochotu, čas a podporu Tříkrálové sbírky. 
Pán Bůh zaplať!  
Mgr. Vít Forbelský pastorační asistent a koordinátor Tříkrálové sbírky 
V Prostějově, 19. 1. 2023 
 

OSLAVTE S NÁMI SVÁTEK DONA BOSKA: 
Místní komunita Salesiánů Dona Boska, salesiáni spolupracovníci, SKM a 

SHM vás zvou v sobotu 28. ledna 2023 na oslavy svátku sv. Jana Boska. 
Pro děti a mládež bude odpoledne připraven následující program: 
14:00   Hravé odpoledne – na výběr z 3 možností:  

1. Tělocvična na Vápenici 9 (sportovní aktivity a soutěže, florbal...) + pro nejmenší 
„Dětský koutek“ 

2. Deskovky na Trefě (fara u sv. Petra a Pavla) + Den otevřených dveří tamtéž 
3. Úniková hra – venkovní hra po okolí (sraz na Trefě). 
Všechny věkové skupiny zveme strávit čas společně: 

17:00   Mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla, 
hlavní celebrant: provinciál salesiánů P. Martin Hobza, SDB. 
18:00   Posezení se salesiány na faře, při svařáku s rautem 

Těšíme se na vás! 
VÝZVA K MODLITBĚ 

Drazí bratři a sestry, 
nacházíme se uprostřed Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který je pro nás výzvou 
k hledání spojnic mezi křesťany různých církví. Je však také výzvou k tomu, abychom 
vytrvale usilovali o jednotu společenství církve, ve kterém žijeme. Zvláštním 
způsobem je to výzva i pro tyto dny, kdy je celá společnost včetně církve polarizována 
volební kampaní před prezidentskou volbou. 

https://www.prostejov.charita.cz/poradane-sbirky-charitou-prostejov/trikralova-sbirka/vynosy-jednotlivych-let/trikralova-sbirka-2023/T%C5%99%C3%ADkr%C3%A1lov%C3%A1%20sb%C3%ADrka%202023
https://www.prostejov.charita.cz/poradane-sbirky-charitou-prostejov/trikralova-sbirka/vynosy-jednotlivych-let/trikralova-sbirka-2023/T%C5%99%C3%ADkr%C3%A1lov%C3%A1%20sb%C3%ADrka%202023
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V poslední době dostávají biskupové řadu podnětů od věřících, aby představitelé 
církve vyslovili jednoznačnou podporu konkrétnímu kandidátovi na prezidenta. 
Žadatelé obvykle uvádějí jméno jim sympatického uchazeče o prezidentský úřad a 
doplňují argumenty, proč právě on je tou jedinou možnou a vhodnou osobou k jeho 
výkonu. Hanlivě se naopak vyjadřují na adresu druhého kandidáta a podivují se tomu, 
že jej někdo, natožpak věřící, může volit. Zpravidla nechybí upozornění, že je přece 
povinností církve, aby navedla věřící tím správným směrem. 
Většina z nás jistě vnímá narůstající pnutí ve společnosti, kdy volební klání rozděluje 
dokonce i dlouholeté přátele či členy rodiny. Prosím, nepodporujme vytváření 
nepřátelských táborů šířením nenávisti a strachu. Není to nic, co by nám křesťanům 
mělo být vlastní.  
Nenechme se strachem ovládnout. Ježíš Kristus nám říká, ať se naše srdce nechvěje 
a neděsí. Snad i k naší současné situaci směřují slova papeže Františka z encykliky 
Fratelli tutti o tom, že strach mnozí politici šíří jako marketingovou zbraň. 
„Nejúčinnější způsob, jak ovládat druhé a postupovat dopředu bez ohledu na 
kohokoli, je rozsévat beznaděj, ustavičně zastrašovat, a to i pod rouškou obrany 
určitých hodnot.“ (Fratelli tutti 15) 
Kristus je nositelem pokoje, který chce přinést také naší zemi. Proto se především 
sjednocujme v modlitbě s Kristem. Jeho prosme ve společné modlitbě o to, aby naše 
země měla dobrého prezidenta, a podle svého svědomí k tomu každý z nás přispějme 
svým hlasem. 
K tomu vám žehnám Mons. Josef Nuzík, administrátor Olomoucké arcidiecéze 
 

MODLITBA ZA PREZIDENTA 
Bože, tobě patří všechno na nebi i na zemi, a ti, kdo vládnou, jsou ve tvých službách; vyslyš naše 

prosby za budoucího nejvyššího představitele našeho státu: pomáhej mu, ať poznává, co je správné, 
a dobře vykonává svůj úřad, aby byl vždycky zajištěn právní řád a svobodné rozvíjení lidské 

osobnosti. Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. 
Amen. 

 
MODLITBA ZA VOLIČE 

Dobrý Bože, shlédni na lid, který se chystá rozhodovat o své budoucnosti. 
Svěřujeme ti voliče prezidentského hlasování, kéž se rozhodují uváženě, podle svého nejlepšího 
přesvědčení. Prosíme o moudrost pro každého z nás, aby naše volba přinesla dobro naší zemi. 

Amen. 
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Mše svaté v Prostějově od 22. 1.  do 29. 1. 2023 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

Neděle 
22. 1. 3. 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 
23. 1. Pondělí 3. týdne v mezidobí 

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

Úterý 
24. 1. 

Památka sv. Františka Saleského, 
biskupa a učitele církve Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
25. 1. Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 

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

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

Čtvrtek 
26. 1. Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 

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

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

Pátek 
27. 1. Pátek 3. týdne v mezidobí 

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

sobota 
28. 1. 

Památka sv. Tomáše Akvinského, 
kněze a učitele církve 

sv. Petra a Pavla  6:30 
Povýšení sv. Kříže 8:00 
sv. Petra a Pavla 17:00 

Neděle 
29. 1. 4. 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 
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