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Nedělník pro Slavnost Nejsvětější Trojice 30. 5. 2021 
1. ČTENÍ Dt 4,32-34.39-40 
Kniha Deuteronomium je pojata jako Mojžíšovo shrnutí událostí vyjití z Egypta a zároveň 
opakuje a nově interpretuje celý Zákon. Její čtvrtá kapitola je závěrem úvodní části. Nabádá 
nejprve k věrnosti Bohu a připomíná dějiny vyjití z egyptského zajetí a ukazuje tak svrchovanost 
Boží i jedinečnost, s jakou se k Izraeli sklonil. 
Mojžíš řekl lidu: „Ptej se dávných dob, které tě předcházely ode dne, kdy Bůh stvořil 
člověka na zemi, ptej se od jednoho konce nebes k druhému: stalo se někdy něco 
tak velkého nebo bylo něco podobného slyšet, aby nějaký národ slyšel hlas Boha, 
mluvícího z ohně, jako jsi slyšel ty, a zůstal naživu? Nebo zkusil nějaký bůh přijít a 
vyvolit si národ uprostřed jiného národa zkouškami, znameními, divy, bitvami, 
mocnou rukou, napřaženým ramenem, úžasnými děsnými činy, jak pro vás to 
všechno učinil Hospodin, váš Bůh, před vašimi zraky v Egyptě? 
Uznej to dnes a uvaž v srdci: je to Hospodin, Bůh nahoře na nebi jako dole na zemi; 
není jiného boha. Zachovávej jeho nařízení a jeho příkazy, které ti dnes přikazuji, 
abys byl šťastný ty a tvoji synové po tobě, abys dlouho žil na zemi, kterou ti 
Hospodin, tvůj Bůh, dává navždy.“ 
ŽALM 33 
Srovnávat se s mocí Boží je vrcholný nerozum. Moudrý člověk se před Boží velikostí sklání… 
Odpověď: Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. 
Hospodinovo slovo je správné, – spolehlivé je celé jeho dílo. – Miluje spravedlnost a 
právo, – země je plná Hospodinovy milosti. 
Jeho slovem vznikla nebesa, – dechem jeho úst všechen jejich zástup. – On totiž 
řekl — a stalo se, – on poručil — a vše povstalo. 
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 Řím 8,14-17 
List Římanům se obšírně zabývá otázkou ospravedlnění z víry, a nikoli ze skutků Zákona. 
Křesťané jsou vedeni Duchem Božím, a nikoli normami. Kdo je tento Duch? Dar Otce i Syna! Je 
to Boží láska, která nás objala. Proto dnes smíme Boha nazvat Otcem. 
Bratři! Všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové. Nedostali jste 
přece ducha otroctví, že byste museli zase znova žít ve strachu. Dostali jste však 
ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat: „Abba, Otče!“ Spolu s 
naším duchem to potvrzuje sám Duch svatý, že jsme Boží děti. Jsme-li však děti, 
jsme i dědici: dědici Boží a spoludědici Kristovi. Musíme ovšem jako on trpět, 
abychom tak mohli spolu s ním dojít slávy. 
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EVANGELIUM Mt 28,16-20 
Čteme poslední slova Matoušova evangelia. Ježíš odchází k Otci. Ale jeho loučení není 
poznamenáno smutkem či nostalgií. Na tomto místě se nejzřetelněji v Matoušově evangeliu objeví 
vyznání víry v Nejsvětější Trojici. A každý další učedník má být do tohoto tajemství ponořen! 
Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a 
klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. 
Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte 
tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha 
svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. 
Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce 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.  

• Děkujeme všem účinkujícím, pořadatelům a dobrovolníkům, kteří pomohli se 
zajištěním krásného průběhu páteční Noci kostelů. Velké díky a ať Vám Pán 
odplatí za Vaši pomoc. Největší díl díků patří paní Janě, která všechno zařídila a 
zorganizovala. 

• Velké díky patří také organizátorům sobotního náboženství na rajské zahradě, 
zvláště paní katechetce Renatě, všechny překvapila opravdu hojná účast dětí.  

• Dary v hotovosti pro farnost v uplynulém týdnu: 2500,- Kč; dary na účet pro 
farnost v uplynulém týdnu: 7500,- Kč; dary na účet – sbírka na církevní školy: 
500,- Kč Pán Bůh zaplať. 

• Prosím, pamatujte na farnost svými finančními příspěvky a dary. 
V hotovosti můžete přispět farnosti v kostele při sbírce, do kasičky nebo 
předáním daru faráři nebo kaplanovi.   
Bezhotovostně můžete přispět zasláním daru na účet farnosti 
1500345309/0800 (ze zákonných důvodů uvádějte, prosím, že se jedná o dar (na 
hlavní činnost)), obdobně můžete farnosti na její činnost také kartou pomocí 
platební brány: https://sbirka.prostejovfarnost.cz  
O potvrzení o daru si můžete požádat zde: http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk 

• Opět můžete farnost podpořit zakoupením vína – dar za dar. Když dáte farnosti 
dar ve výši 200 kč dostanete od faráře darem láhev mešního vína, nabídla je 
tentokrát rozmanitější. Vedle Biskupa Bruna – což je Rulandské šedé polosladké, 
nabízíme červený Merlot suchý a Ryzlink rýnský – suchý – velmi svěží lehké víno.  

• Milí farníci, máte možnost dostávat aktuální informace o bohoslužbách a 
jiné důležité informace z farnosti pomocí SMS a e-mailu. Formulář 
s kontaktními údaji a nezbytným souhlasem se zpracováním osobních údajů 
vhoďte do připravené schránky v kostele PsK nebo do schránky v předsíni na 
faře. 

https://sbirka.prostejovfarnost.cz/
http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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KŘÍŽOVÁ CESTA 
• Pokračuje restaurování křížové cesty v našem farním kostele. V úterý 4. 5.  byly 

z ateliéru přivezeny další čtyři zrestaurované obrazy a jejich rámy a byly paní 
restaurátorkou v kostele sestaveny. Bylo také nutné svěsit první a druhé zastavení 
a napravit omyl, který se při jejich rámování stal.  Obrazy je nutné ještě zavěsit a 
při zavěšení splnit požadavek na to, aby se obraz nedotýkal stěny. To vedlo spolu 
se snahou omezit odrazy ve skle a umožnit, aby obrazy byly lépe viditelné, 
k tomu, že byly obrazy zavěšeny pod úhlem. Byly použity delší skoby a ve spodní 
části byl rám obrazu přichycen ke stěně. Prvních šest zastavení bylo zavěšeno 
tímto novým způsobem, ale výsledek není nejlepší, protože už předchozí 
zavěšení, ze kterého se vycházelo, nebylo přesně vyměřené a tento typ zavěšení 
(skoby – oka na obrazech) neumožňuje žádnou korekci. Proto navrhl odborník 
na zavěšování obrazů zcela nový typ zavěšení, který umožní zavěšení obrazů 
korigovat ve všech směrech, což je především u zastavení visících pod kůrem 
nezbytné. Nyní se vyrábí prototyp a po vyzkoušení funkčnosti bude po 
případných úpravách zadána výroba pro všechna zastavení. Zároveň se uvažuje o 
úpravě osvětlení obrazů, aby svítilo na obrazy, a ne do očí toho, kdo se na obraz 
dívá.  K zavěšení obrazů pod kůrem bude také nutné stejně jako vloni postavit 
nad lavice lešení.  Poslední tři zastavení, která budou restaurována v tomto roce 
byla odvezena do ateliéru.  
 

VLÁDNÍ OPATŘENÍ 
• Od pondělí 31. 5. platí tato pravidla:  

 Bohoslužby 
• U vchodu se používá dezinfekce. 
• Ti, kdo nejsou členy jedné domácnosti, dodržují 

dvoumetrové rozestupy, nekoná se podání ruky. 
• Jako ochranu nosu a úst je nutné použít respirátor nebo 

zdravotnickou roušku. 
 Ostatní aktivity uvnitř budov se mohou konat v počtu 10 osob, při 

konání akcí v počtu do 75 osob ve vnitřních prostorách nebo do 150 
ve vnějších je třeba mít kromě předepsané ochrany dýchacích cest 
také platný test nebo očkování nebo mít do 180 dnů od prodělání 
covidu. 
 

BOHOSLUŽBY 
• Není potřeba se na bohoslužby přihlašovat, počet účastníků není omezený, 

je třeba dodržovat rozestupy, pokud nepatříte do jedné domácnosti.  
• OD 1. 6. DO PŘIBLIŽNĚ 10. 6. BUDE KOSTEL PSK Z DŮVODU 

LIKVIDACE ČERVOTOČE UZAVŘENÝ. VE VŠEDNÍ DNY SE MŠE 



4 
 

SVATÉ BUDOU KONAT V KAPLI NST. NEDĚLNÍ MŠE SVATÉ TAM 
BUDOU TAKÉ, S TÍM ŽE ČÁST LIDÍ BUDE NA ZAHRADĚ, ALE JE 
MOŽNÉ, ŽE UŽ BUDOU MOCI BÝT V KOSTELE. Prostě v neděli 
přijďte jako obvykle a uvidíte, mše každopádně bude.  

• Mše svaté slavené v kapli Nejsvětější Trojice/ kostele Povýšení sv. Kříže jsou 
přenášeny na YouTube kanálu farnosti youtube.com/prostejovfarnost. Kromě 
obvyklého pořadu bohoslužeb je mše svatá také v sobotu v 18:00 a v neděli 
v 18:00. 

• Ve středu je mše sv. v 17:00 u CaM. 
• Od neděle 2. 5. se konají nedělní mše svaté v 9:00 v kostele CaM. 
• Mše svatá v kostele sv. Josefa v Krasicích je nadále nahrazena mší svatou v neděli 

v 18:00 u PsK.  
SVÁTOST SMÍŘENÍ  

• V neděle a zasvěcené svátky s nedělním pořadem bohoslužeb – před ranní 
mší svatou, před ostatními nedělními a svátečními bohoslužbami podle 
časových možností – u PsK sledujte informační displej v kostele. 

• Všední dny a sobota – půl hodiny před ranní a večerní mší svatou. 
• Po dobu likvidace červotoče v kostele PsK se bude zpovídat na zahradě a 

v případě nepříznivého počasí ve staré sakristii. 
• Je možné se na udělení svátosti smíření domluvit individuálně. 

 
OTEVŘENÝ KOSTEL 

• Po dobu likvidace červotoče bude kostel uzavřený. 
• Naléhavě hledáme nové posily na úklid kostela PsK.  

 
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI 

• Poslední májová pobožnost bude: v pondělí v 18:00. 
 

OSTATNÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE 
• Úřední hodiny podle potřeby – využijte telefon a email.  Je dobré se dopředu 

domluvit, že přijdete.  
• Zapisování úmyslů na mše svaté – po mši svaté v sakristii nebo telefonicky nebo 

emailem. 
• V tomto týdnu jsou volné úmysly: neděle 6. 6. v 9:00 CaM, neděle 6. 6. v 

10:30 PsK  
• Dnes v neděli 30. 5. v 19:00 bude v kostele PsK májová pobožnost a zpívaný 

kompletář. Jste srdečně zváni k účasti v kostele. Modlitba je také přenášená. 
• Výuka náboženství ve čtvrtek 3. 6. 2021: 

1. ročník prezenčně v 16:30 na CMG 

https://youtube.com/prostejovfarnost
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2. ročník prezenčně v 16:30 na CMG 
3. ročník prezenčně v 16:30 na CMG 
4. ročník distančně  
5. ročník – pan katecheta dá dětem vědět 
6.-9. ročník distančně  

• Ve čtvrtek 3. 6. je v 17:30 mše svatá s katechezí pro děti. 
• Ve čtvrtek 3. 6. bude po večerní mši svaté adorace buď v kapli NsT nebo na 

rajské zahradě – podle počasí.  
• Pátek 4. 6. je první v měsíci po ranní i večerní mši svaté budou litanie a svátostné 

požehnání. 
• Pátek 4. 6. je první v měsíci, rádi navštívíme nemocné a seniory, kteří se již do 

kostele nedostanou, nahlaste se/ je. 
• V sobotu 5. 6. se v 10:00 v kostele CaM sejdou děti, které se připravují na 

první svaté přijímání, dítě doprovodí jeden z rodičů. 
• V sobotu 5. 6. bude v 19:00 v kapli NsT/ kostele PsK modlitba růžence za 

ukončení pandemie. Jste srdečně zváni k účasti v kostele. Modlitba je také 
přenášená. 

• V neděli 6. 6. v 19:00 bude v v kapli NsT/ kostele PsK zpívaný kompletář. Jste 
srdečně zváni k účasti v kostele. Modlitba je také přenášená. 

• Pamatujte ve svých modlitbách na naše katechumeny a nově pokřtěné a 
biřmované a na děti, které poprvé přistoupí k 1. sv. zpovědi a k 1. sv. přijímání. 

• V sobotu 12. 6. v 10:00 bude v kostele PsK slavnost prvního svatého přijímání. 
Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov, Filipcovo nám, 20/4, Prostějov, 796 
01,734684784, email: faprostejov-psk@ado.cz, www.prostejovfarnost.cz, farář a děkan P. 
Aleš Vrzala 
 
Farnost svatých Petra a Pavla Prostějov 

• Ve čtvrtek 3.6. je slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Mše svatá bude v 18.30. 
• Pravidelné mše svaté v sobotu v 17.00 v kostele sv. Jana Nepomuckého začnou 

od 19.6. 
Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla Prostějov, Lidická 1894/1a, Prostějov, 79601, 
email: faprostejov-spap@ado.cz, www.petrskafarnost.cz, administrátor P. Pavel Čáp SDB,       
 732656997 

 
DUCHOVNÍ ŽIVOT 

• Pro povzbuzení a upevnění zdravého duchovního života nabízíme pět novén, 
které mají určitý cíl: 
 9 dní na navázání přátelství s Duchem svatým 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
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 9 dní k prohloubení naděje, víry a lásky 
 9 dní na znovunalezení radosti z modlitby (zatím rozebráno) 
 9 dní modliteb za vnitřní pokoj (zatím rozebráno) 
 9 dní v ruce se svatým Josefem 

Novény najdete na oltáři sv. Josefa. Můžete je určitě vyzkoušet postupně všechny, 
ale nejprve začněte jednou, ke knize se chovejte jako k vypůjčené a po prožití 
novény ji vraťte, je to možné před mší svatou a po mši svaté u oltáře sv. Josefa. 
Pokud je tam zábrana s nápisem alarm, tak tam nechoďte, alarm je skutečný. 

 
PRO DĚTI 

• Nedělní kázání pro děti najdete na YouTube kanále Vlčí doupě  
• TV Noe vysílá katechetický pořad pro děti, nazvaný OVEČKY v karanténě – 

každý čtvrtek v 18:30. 
 

NEMOCNICE PROSTĚJOV 
• Bohoslužby do odvolání ZRUŠENY! 
• Návštěvy nemocniční kaplanky u běžných pacientů jsou dovoleny, u nemocných 

s onemocněním Covid-19 je po domluvě možná návštěva kněze, u umírajícího 
pacienta samozřejmě vždy. 

 
CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s. 
 
Filipcovo nám. 20/4, 796 01 Prostějov, 
http://prostejov.dcpr.cz, cprprostejov@ado.cz, tel. 608 228 464 
 
 
 

Centrum pro rodinu Prostějov v rámci celostátní iniciativy Rodinného svazu 
ČR MOJE UŠI PRO TEBE 
nabízí Online i telefonické Psychologické poradenství v aktuálních obtížných 
situacích pro děti i dospělé  
Poradce: Mgr. František Zakopal  
Kdy: úterý a čtvrtek od 9:00-12:00 
Kontakt: 733161615, zakopal.f@seznam.cz 
 
 
NABÍDKA PORADENSTVÍ  
,,CPR Prostějov Vám od nabízí podporu a doprovázení při hledání řešení v čase náročné životní 
etapy, v čase osobní či manželské krize, a mentoring osobám, které hledají nové, efektivnější 

https://www.youtube.com/watch?v=fE3nbkIhmlQ
https://www.youtube.com/watch?v=fE3nbkIhmlQ
https://www.tvnoe.cz/porad/31567-ovecky-slavnost-nejsvetejsi-trojice
http://cprpv.ic.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
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přístupy k dětem, s cílem obnovovat, posilovat a uzdravovat vztah s dítětem/dětmi, zejména (ale 
nejenom) v čase jejich dospívání." 
Kdy: Každé pondělí od 16:00 po předchozí domluvě 
V případě zájmu se můžete hlásit na tel: 732 293 954 nebo emailem na adresu: 
cprprostejov@ado.cz. nebo  korenkovam@email.cz 
 
Zveme děti ve věku 6-11 let na  
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – BEZVA PĚTKA                                             
Termín: 23.- 27.8. 2020 od 8:00 -16:00  
Základna bude na faře u kostela Povýšení sv. Kříže.  
Pro přihlášení vyplňte tento formulář: https://1url.cz/vzG69 
kontakt: cprprostejov@ado.cz. 
 
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. 
 

SHM PROSTĚJOV 
• Je spuštěno přihlašování na tábory SHM Prostějov v létě.  

Přihlašování je možné na stránkách shmpv.cz a je tam na výběr z rozmanitých 
akcí pro různé věkové kategorie včetně příměstské školky pro ty nejmenší.  
 

INSPIRACE PRO VZDĚLÁVÁNÍ SE V KŘESŤANSKÝCH TÉMATECH 
Liturgická témata: liturgie.cz 
 
 
HLEDÁNÍ BYTU: 

Hledám malý byt pro maminku, v nižším patře kvůli schodům. Prosím o pomoc a 
informace. Děkuji Eva Ovčáčková 775 369 123. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cprprostejov@ado.cz
mailto:korenkovam@email.cz
https://1url.cz/vzG69
http://shmpv.cz/
http://www.liturgie.cz/videa
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Mše svaté v Prostějově od 30. 5. do 6. 6. 2021 

den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

neděle 
30. 5. 

SLAVNOST 
NEJSVĚTĚJŠÍ 

TROJICE 

Povýšení sv. Kříže 7:30 
sv. Cyrila a Metoděje 9:00 

sv. Petra a Pavla 9:00 
Povýšení sv. Kříže 10:30 
Povýšení sv. Kříže 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 

pondělí 
31. 5. Svátek Navštívení Panny Marie 

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

Úterý 
1. 6. Památka sv. Justina, mučedníka Nejsvětější Trojice 18:00 

středa 
2. 6. Středa 9. týdne v mezidobí 

Nejsvětější Trojice 8:00 

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

Čtvrtek 
3. 6. 

SLAVNOST TĚLA A 
KRVE PÁNĚ 

Nejsvětější Trojice 8:00 
Nejsvětější Trojice 17:30 
sv. Petra a Pavla 18:30 

pátek 
4. 6. Pátek 9. týdne v mezidobí 

Nejsvětější Trojice 8:00 
Nejsvětější Trojice 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 

sobota 
5. 6. 

Památka sv. Bonifáce, biskupa a 
mučedníka 

sv. Petra a Pavla 6:30 
Nejsvětější Trojice 8:00 
Nejsvětější Trojice 18:00 

neděle 
6. 6. 

10. NEDĚLE  
V MEZIDOBÍ 

Nejsvětější Trojice 7:30 
sv. Cyrila a Metoděje 9:00 

sv. Petra a Pavla 9:00 
Nejsvětější Trojice 10:30 
Nejsvětější Trojice 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 
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