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Nedělník pro 10. neděli v mezidobí 6. 6. 2021 
1. ČTENÍ Gn 3,9-15 
Vyprávění o prvotním hříchu pokračuje „vyšetřováním“ celé události. Adam svaluje vinu na ženu, 
žena na hada. Hříchem vstoupil mezi muže („adam“ znamená „člověk“) a ženu nesoulad. 
Prvotní duchovní čistota se ztratila. Bůh se zlem nevede žádnou diskusi! Tento Boží postoj 
předznamenává Ježíšovo jednání v dnešním evangeliu. 
Když Adam pojedl ze stromu, zavolal na něj Hospodin Bůh a řekl mu: „Kde jsi?“ 
On odpověděl: „Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, že jsem nahý, a proto 
jsem se skryl.“ 
Bůh řekl: „Kdopak ti pověděl, že jsi nahý? Jistě jsi jedl ze stromu, z něhož jsem ti 
zakázal jíst!“ 
Člověk odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, ta mi dala z toho stromu, a tak jsem 
jedl.“ 
Hospodin Bůh se zeptal ženy: „Cos to udělala?“ 
Žena odpověděla: „Had mě svedl, a tak jsem jedla.“ 
Tu řekl Hospodin Bůh hadovi: „Protože jsi to udělal, buď zlořečený mezi všemi 
krotkými i divokými zvířaty. Budeš se plazit po břichu a žrát prach po všechny dny 
svého života. Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a 
jejím. Její potomstvo ti rozdrtí hlavu, zatímco ty budeš šlapat po jeho patě.“ 
ŽALM 130 
Zkušenost hříchu je bolestivá. Člověk zklamal druhé i sebe. V této situaci se žalmista modlí s 
důvěrou, že Bůh má moc uzdravit hřích i zlo! 
Odpověď: U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení. 
Z hlubin volám k tobě, Hospodine, – Pane, vyslyš můj hlas! – Tvůj sluch ať je 
nakloněn – k mé snažné prosbě! 
Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, – Pane, kdo obstojí? – Ale u tebe je 
odpuštění, – abychom ti mohli v úctě sloužit. 
Doufám v Hospodina, – duše má doufá v jeho slovo, – má duše čeká na Pána – více 
než stráže na svítání. 
Více než stráže na svítání – ať čeká Izrael na Hospodina, – neboť u Hospodina je 
slitování, – hojné je u něho vykoupení. – On vykoupí Izraele – ze všech jeho 
provinění. 
2. ČTENÍ 2 Kor 4,13 – 5,1 
Svatý Pavel se hájí proti nařčení, že se chlubí sám sebou. Mluví o pravé slávě působené Bohem a 
odkazuje na vlastní slabost. Připomíná slova o pokladu víry, který máme v „hliněné nádobě“. 
Odvolává se na druhou knihu Mojžíšovu (Ex 34,29-30), kde se Mojžíšovi po setkání s Bohem 
rozzářila tvář. Slovo „sláva“ znamená v hebrejštině též „hmotnost“ nebo „tíhu“. 
Bratři! Protože máme téhož ducha víry, jak je řečeno v Písmu: „Uvěřil jsem, a proto 
jsem mluvil“, věříme i my, a proto také mluvíme. Vždyť víme, že ten, který vzkřísil 
Pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšem i nás a společně s vámi nás postaví před něho. 
Všecko se to přece děje pro vás: čím více se totiž rozmnoží milost, tím větší počet 
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lidí bude potom projevovat vděčnost k Boží oslavě. 
A proto neklesáme na mysli. Tělo nám sice chátrá, ale duše se den ze dne zmlazuje, 
neboť nynější lehké břemeno utrpení zjednává nám nad každou míru věčnou tíhu 
slávy, protože nám neleží na srdci věci viditelné, ale neviditelné. Věci viditelné přece 
pominou, ale neviditelné budou trvat věčně. 
Víme totiž, až bude stržen stan, v kterém tady na zemi bydlíme, že nám Bůh dá 
obydlí jiné. Ne dům udělaný lidskýma rukama, ale věčný v nebi. 
EVANGELIUM Mk 3,20-35 
Dnešní text navazuje na vyvolení dvanácti učedníků. Marek podtrhl význam této nové rodiny. Pro 
porozumění Bohu totiž nejsou důležité rodové vazby, konexe ani zvláštní studia (učitelé Zákona), 
ale otevřenost Božímu Duchu. 
Ježíš vešel do jednoho domu a znovu se shromáždil zástup lidu, takže se nemohli 
ani najíst. Jakmile o tom uslyšeli jeho příbuzní, vypravili se, aby se ho zmocnili; 
říkalo se totiž, že se pomátl na rozumu. 
Učitelé Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, tvrdili o Ježíšovi: „Je posedlý Belzebubem. 
Vyhání zlé duchy s pomocí vládce zlých duchů.“ 
Zavolal si je a mluvil k nim v podobenstvích: „Jak může satan vyhánět satana? Je-li 
království v sobě rozdvojeno, takové království nemůže obstát. Je-li dům v sobě 
rozdvojen, takový dům nebude moci obstát. Jestliže satan vystoupil proti sobě a je 
rozdvojen, nemůže obstát, ale je s ním konec. Nikdo přece nemůže vniknout do 
domu siláka a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka napřed nespoutá. Teprve potom 
mu dům může vyloupit. 
Amen, pravím vám: Všechno bude lidem odpuštěno, hříchy i rouhání, kterých se 
dopustili. Kdo by se však rouhal Duchu svatému, nedojde odpuštění navěky, ale 
bude vinen věčným hříchem.“ To řekl proto, že tvrdili: „Je posedlý nečistým 
duchem.“ 
Přišla jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali stát venku a dali si ho zavolat. Kolem 
sedělo plno lidí. Řekli mu: „Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají!“ 
Odpověděl jim: „Kdo je má matka a moji příbuzní?“ A rozhlédl se po těch, kteří 
seděli dokola kolem něho, a řekl: „To je má matka a to jsou moji příbuzní! Každý, 
kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka.“ 
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov 

• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby, služby ve 
farnosti a dary pro farnost.  

• Dary v hotovosti pro farnost v uplynulém týdnu: 2000,- Kč; dary na účet pro 
farnost v uplynulém týdnu: 3333,- 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.   
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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. 

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. Tato akce obnovy movité kulturní památky je 
spolufinancována z Programu restaurování movitých kulturních památek Ministerstva 
kultury ČR. 
 

HUBENÍ ČERVOTOČE 
• V kostele Povýšení svatého Kříže proběhla likvidace červotoče ve vývojovém 

stádiu dospělce pomocí aerosolování. Nyní probíhá větrání kostela, protože látka, 

https://sbirka.prostejovfarnost.cz/
http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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která slouží jako nosič prostředku na hubení červotoče zapáchá, látka není 
toxická. Tato akce památkové obnovy je spolufinancována z dotačního 
programu Péče o historické dědictví města Prostějova. 

 
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. 
• Po dobu likvidace červotoče budou bohoslužby, které se obvykle konají 

v kostele PsK, slouženy v kapli Nejsvětější Trojice. 
• 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. 

https://youtube.com/prostejovfarnost
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OTEVŘENÝ KOSTEL 
• Po dobu likvidace červotoče bude kostel uzavřený. 
• Naléhavě hledáme nové posily na úklid kostela PsK.  
 

OSTATNÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE 
• Pokud má někdo doma albu pro děti k prvnímu svatému přijímání, kterou 

zapomněl vrátit, ať to ještě dnes nahlásí faráři. (Ať nemusíme nechat šít 
další.) 

• 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: sobota 12. 6. v 18:00 PsK, neděle 13. 6. v 
10:30 PsK a 18:00 PsK. 

• Dnes v neděli 6. 9. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 
požehnání. Jste srdečně zváni k účasti v kostele. Modlitba je také přenášená. 

• Výuka náboženství ve čtvrtek 10. 6. 2021: 
1. ročník prezenčně v 16:30 na CMG 
2. ročník prezenčně v 16:30 na CMG 
3. ročník prezenčně v 16:30 na CMG 
4. ročník podle domluvy s katechetou 
5. ročník podle domluvy s katechetou 
6.-9. ročník podle domluvy s katechetou 

• Ve čtvrtek 10. 6. je v 17:30 mše svatá s katechezí pro děti. 
• V pátek 11. 6. bude večerní mše svatá v 17:00 – bude to slavnostní mše 

CMG s předáním maturitního vysvědčení. 
• V SOBOTU 12. 6. V 10:00 BUDE V KOSTELE PSK SLAVNOST 

PRVNÍHO SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ, VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ 
ZVÁNI! 

• V sobotu 12. 6. bude v 19:00 v kostele PsK modlitba růžence za ukončení 
pandemie. Jste srdečně zváni k účasti v kostele. Modlitba je také přenášená. 

• V neděli 13. 6. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 
požehnání. 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. 

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 

• 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.petrpavel.dpv.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 
 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 

mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=nF75ymd5IYU
https://www.youtube.com/watch?v=nF75ymd5IYU
https://www.tvnoe.cz/porad/31607-ovecky-10-nedele-v-mezidobi
http://cprpv.ic.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
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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 
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.  

 
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/
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Mše svaté v Prostějově od 6. 6. do 13. 6. 2021 

den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

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 

pondělí 
7. 6. Pondělí 10. týdne v mezidobí 

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

Úterý 
8. 6. Úterý 10. týdne v mezidobí Nejsvětější Trojice 18:00 

středa 
9. 6. Středa 10. týdne v mezidobí 

Nejsvětější Trojice 8:00 

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

Čtvrtek 
10. 6. Čtvrtek 10. týdne v mezidobí 

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

pátek 
11. 6. 

SLAVNOST 
NEJSVĚTĚJŠÍHO 
SRDCE JEŽÍŠOVA 

Povýšení sv. Kříže 8:00 

Povýšení sv. Kříže 17:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 

sobota 
12. 6. 

Památka Neposkvrněného srdce 
Panny Marie 

sv. Petra a Pavla 6:30 
Povýšení sv. Kříže 8:00 
Povýšení sv. Kříže 10:00 
Povýšení sv. Kříže 18:00 

neděle 
13. 6. 

11. 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 
Povýšení sv. Kříže 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 
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