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Nedělník pro 11. neděli v mezidobí 13. 6. 2021 
1. ČTENÍ Ez 17,22-24 
Na začátku 6. stol. př. Kr. byl Izrael dobyt babylonským králem a mnoho lidí včetně Ezechiela 
bylo odvedeno do zajetí. Nově dosazená vláda v Izraeli, konkrétně král Sidkijáš, usilovala o tajné 
spojenectví s Egyptem, což skončilo o deset let později zdrcující tragédií. Ezechiel předpovídá tyto 
události (Ez 17), ale zaslibuje Boží řešení – mesiáše. I z toho mála, co zbude, může vzejít nový 
lid! 
Tak praví Pán, Hospodin: „Já vezmu z vrcholku vysokého cedru slabou větévku, 
ulomím ji z jeho nejvyšších výhonků a zasadím ji sám na vysoko vyčnívající hoře. 
Na vysoké Izraelově hoře ji zasadím, vyžene větve, vyraší výhonky, ponese plody, 
stane se nádherným cedrem. Pod ním budou hnízdit ptáci všeho druhu, budou 
hnízdit ve stínu jeho ratolestí. 
Poznají pak všechny polní stromy, že já jsem Hospodin: ponižuji strom vysoký, 
povyšuji strom nízký, dávám uschnout stromu zelenému, vypučet stromu suchému. 
Já, Hospodin, jsem to řekl a učinil.“ 
ŽALM 92 
Navazujeme na tematiku stromu, růstu, přírody. Tato přirovnání prolínají Starým zákonem na 
mnoha místech. Za těmito obrazy můžeme vidět ty, kteří žijí podle Božího zákona. 
Odpověď: Dobré je chválit Hospodina. 
Dobré je chválit Hospodina, – opěvovat tvé jméno, Svrchovaný! – Zrána hlásat tvé 
milosrdenství – a za noci tvou věrnost. 
Spravedlivý pokvete jak palma, – poroste jak cedr na Libanonu. – Kdo jsou zasazeni 
v domě Hospodinově, – pokvetou v nádvořích našeho Boha. 
Ještě ve stáří budou přinášet užitek, – zůstanou šťavnatí a svěží, – aby hlásali, jak 
spravedlivý je Hospodin, – má skála, v němž není nepravosti. 
2. ČTENÍ 2 Kor 5,6-10 
Svatý Pavel se musí hájit: jeho úmysly pocházejí skutečně od Boha. Proto nezastírá před čtenáři 
svoji svízelnou situaci (2 Kor 4,7-12). Realita tohoto světa není cílem naší pouti, ten leží za její 
hranicí. Pavel tím nezpochybňuje dar života a nutnost ho chránit. Všimněme si také z hlediska 
obsahu víry důležité zmínky o Božím soudu. 
Bratři! Jsme ustavičně plni důvěry. Víme, že dokud jsme doma v tomto těle, jsme 
jako vyhnanci v cizině, daleko od Pána. To proto, že v nynějším stavu v Boha jen 
věříme, ale dosud ho nevidíme. Jsme však plni důvěry a chtěli bychom raději opustit 
domov tělesný a odebrat se do domova k Pánu. 
A proto stůj co stůj usilujeme o to, abychom se mu líbili, ať už v domově těla 
zůstáváme, nebo se z něho odebíráme. My všichni se přece musíme objevit před 
Kristovým soudem, aby každý dostal odplatu za to, co za života udělal dobrého 
nebo špatného. 
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EVANGELIUM Mk 4,26-34 
Podobenství mají pomoci porozumět světu víry: jde o obraznou řeč a nelze je vykládat doslova. Boží 
království tedy není ani člověk, ani semeno, ale „je to s ním podobně, jako když…“ Hořčičné 
semínko z dnešního podobenství (Sinapis nigra, hořčice černá) může totiž vyrůst i do výšky 2,5 m. 
Ježíš řekl zástupu: „Boží království je podobné člověku, který zaseje do země 
semeno; ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. 
Země sama od sebe přináší plody: napřed stéblo, potom klas, pak zralé zrno v klasu. 
Když pak se ukáže zralý plod, hned člověk vezme srp, protože nastaly žně.“ 
Řekl také: „K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím ho 
znázorníme? Je jako hořčičné zrnko: Když se zasévá do země, je menší než všechna 
semena na zemi, ale když je zaseto, vzejde a přerůstá všechny jiné zahradní rostliny; 
vyžene tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jeho stínu.“ 
Mnoha takovými podobenstvími jim hlásal Boží slovo, jak to mohli pochopit. Bez 
podobenství k nim nemluvil. Když však byl se svými učedníky sám, všechno 
vysvětloval. 
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov 

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

• Velké poděkování patří všem, kdo se zapojily do příprav a realizace páteční 
slavnosti CMG a sobotního prvního svatého přijímání.  

• Dary v hotovosti pro farnost v uplynulém týdnu: 2000,- Kč; dary na účet pro 
farnost v uplynulém týdnu: 20750,- 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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VLÁDNÍ OPATŘENÍ 
• Od úterý 8. 6. 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 200 osob ve vnitřních prostorách nebo do 
500 ve vnějších je třeba mít kromě předepsané ochrany dýchacích 
cest také platný test nebo očkování nebo mít do 180 dnů od 
prodělání covidu a být schopen toto prokázat. 
 

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

je třeba dodržovat rozestupy 2 m, pokud nepatříte do jedné domácnosti. 
• Mše svaté slavené v kostele Povýšení sv. Kříže jsou přenášeny na YouTube 

kanálu farnosti youtube.com/prostejovfarnost. Kromě obvyklého pořadu 
bohoslužeb je v kostele PsK mše svatá také v sobotu v 18:00 a v neděli v 18:00. 

• V kostele CaM je mše sv. ve středu v 17:00 a v neděli v 9:00. 
• 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. 
• Zpovídá se v kapli Nejsvětější Trojice nebo na zahradě. 
• Je možné se na udělení svátosti smíření domluvit individuálně. 

 
OTEVŘENÝ KOSTEL 

• Kostel je otevřený v době bohoslužeb a obvykle od 9:00 do 17:00 
• Naléhavě hledáme nové posily na úklid kostela PsK.  
 

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

domluvit, že přijdete.  

https://youtube.com/prostejovfarnost
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• Zapisování úmyslů na mše svaté – po mši svaté v sakristii nebo telefonicky nebo 
emailem. 

• V tomto týdnu jsou volné úmysly: pátek 18. 6. v 18:00 PsK sobota 19. 6. 
v 8:00 PsK a v 18:00 PsK, neděle 20. 6. v 18:00 PsK. 

• Dnes 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. 

• Ve středu 16. 6. se v 19:00 se jde pastorační rada farnosti. 
• Výuka náboženství ve čtvrtek 17. 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 17. 6. je v 17:30 mše svatá s katechezí pro děti. 
• V sobotu 19. 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 20. 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 přistoupily 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 
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) 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
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 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. – díl k 11. neděli v mezidobí nebyl odvysílán – odkaz je 
prázdný. 
 

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 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=v1E1jeV2zYo
https://www.youtube.com/watch?v=v1E1jeV2zYo
https://www.tvnoe.cz/porad/31608-ovecky-11-nedele-v-mezidobi
http://cprpv.ic.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
mailto:cprprostejov@ado.cz
mailto:korenkovam@email.cz
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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. 
 
Zveme děti ve věku 6-11 let na  
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – LETNÍ UNIVERZITA                                             
Termín: 16.- 20.8. 2020  
od 8:00 -16:00  
Základna bude na faře v Určicích.  
Pro přihlášení vyplňte tento formulář: https://1url.cz/ZKw4y 
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. 

 

 

 

 

 

https://1url.cz/vzG69
https://
https://1url.cz/ZKw4y
mailto:cprprostejov@ado.cz
http://shmpv.cz/
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SEMINÁŘ OBNOVY V DUCHU SVATÉM PODLE SIEVERSE: 
• Seminář obnovy v Duchu Svatém podle Sieverse zahájen v Jednově – Suchdolu, 

poslední možnost se přidat v pátek 18.6. cca 18:30 (po mši sv. kt. začíná v 18:00). 
Seminář vede spolčo z naší farnosti. 
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Mše svaté v Prostějově od 13. 6. do 20. 6. 2021 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

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 

pondělí 
14. 6. Pondělí 11. týdne v mezidobí 

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

Úterý 
15. 6. Úterý 11. týdne v mezidobí 

Povýšení sv. Kříže 
18:00 

středa 
16. 6. Středa 11. týdne v mezidobí 

Povýšení sv. Kříže 8:00 

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

Čtvrtek 
17. 6. Čtvrtek 11. týdne v mezidobí 

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

pátek 
18. 6. Pátek 11. týdne v mezidobí 

Povýšení sv. Kříže 8:00 

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

sobota 
19. 6. Sobota 11. týdne v mezidobí 

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

Sv. Jana Nepomuckého 17:00 
Povýšení sv. Kříže 18:00 

neděle 
20. 6. 

12. 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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