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Nedělník pro 13. neděli v mezidobí 27. 6. 2021 
1. ČTENÍ Mdr 1,13-15; 2,23-24 
Kniha Moudrosti patří k nejmladším textům Starého zákona (cca 150 př. Kr.) a obsahuje pozdní 
židovskou teologii. Náš úryvek vybírá ze dvou míst úvodu knihy, kde zazní téma smrti 
spravedlivého. Autor obhajuje spravedlivé a vysvětluje, jak se Bůh dívá na jednání svévolníků. 

Bůh neudělal smrt a nelibuje si, když hynou živí. Ale všechno stvořil, aby to 
bylo; stvořené věci na světě přinášejí prospěch, jed zhouby v nich není; ani smrt na 
zemi nevládne. Spravedlnost smrti nepodléhá. 
Vždyť Bůh stvořil člověka k nesmrtelnosti, udělal ho jak obraz vlastní přirozenosti, 
ale ďáblovou závistí přišla smrt na svět, zakusí ji ti, kdo jsou v jeho moci. 
ŽALM 30 
Modlitba vysvobození z područí smrti je vždy velice emocionální. Tak je tomu i ve 
slovech tohoto žalmu. 
Odpověď: Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. 
Chci tě oslavovat, Hospodine, – neboť jsi mě vysvobodil, – nedopřál jsi, aby se nade 
mnou radovali moji nepřátelé. – Hospodine, z podsvětí jsi vyvedl mou duši, – 
zachovals mi život mezi těmi, kteří do hrobu klesli. 
Zpívejte Hospodinu, jeho zbožní, – a vzdávejte díky jeho svatému jménu! – Vždyť 
jeho hněv trvá chvíli, – ale jeho laskavost po celý život, – zvečera se uhostí pláč, – 
zjitra však jásot. 
Slyš, Hospodine, a smiluj se nade mnou, – pomoz mi, Hospodine! – Můj nářek jsi 
obrátil v tanec, – Hospodine, můj Bože, chci tě chválit navěky. 
2. ČTENÍ 2 Kor 8,7.9.13-15 
Svatý Pavel nejprve popsal, jak velký dar připravili v Makedonii pro církev v Judsku (Sk 11,29; 
24,17), a nyní vybízí Korinťany ke stejné sbírce. Výzva není teorií ekonomie, ale ukazuje 
principiální požadavek solidarity mezi křesťany. 
Bratři! Jako vynikáte po každé stránce: ve víře i ve slově, v poznání, ve vší horlivosti 
a lásce, kterou jste od nás přijali, tak se vyznamenejte i v tomto díle lásky. Znáte 
přece milost našeho Pána Ježíše Krista: on, ačkoli bohatý, stal se pro vás chudým, 
abyste vy zbohatli z jeho chudoby. 
Nebylo by totiž dobré, že byste jiným v tísni ulehčili, a sami do ní upadli. Spíše má 
nastat jakési vyrovnání: za nynějších okolností to, co vám přebývá, jim prospěje v 
nedostatku, aby zase jejich přebytek doplnil to, co potřebujete vy. Tak se to vyrovná, 
jak stojí v Písmu: „Kdo nasbíral mnoho, tomu nepřebývalo, a kdo málo, neměl 
nedostatek.“ 
EVANGELIUM Mk 5,21-43 
Ježíšovo vyučování formou podobenství (4. kapitola) vystřídala série zázraků (5. kapitola): On má 
moc nad přírodou, démony a nyní se ukáže jeho moc nad nemocí, a dokonce nad smrtí! Nejde o 
zábavné představení, ale o upevnění ve víře, proto Pán apeluje právě na ni. 
Ježíš se vrátil lodí na druhý břeh a už se kolem něho shromáždil velký zástup. Když 
byl ještě na břehu moře, přišel k němu jeden z představených synagogy, jmenoval se 
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Jairos. Jak ho uviděl, padl mu k nohám a snažně ho prosil: „Moje dceruška umírá. 
Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila.“ Ježíš s ním odešel. Velký zástup 
šel za ním a tlačili se na něj. 
Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla krvácením, mnoho zkusila u mnoha 
lékařů a celý svůj majetek vynaložila na léčení, ale nic jí nepomohlo, spíše jí bylo čím 
dál hůř. Když slyšela o Ježíšovi, šla v zástupu lidí a zezadu se dotkla jeho šatu. Řekla 
si totiž: „Jestli se dotknu třeba jen jeho šatů, budu uzdravena.“ A hned jí přestalo 
krvácení a pocítila na těle, že je ze svého neduhu vyléčena. 
Ježíš ihned v sobě poznal, že z něho vyšla zázračná moc. Obrátil se proto v zástupu 
a zeptal se: „Kdo se to dotkl mých šatů?“ 
Jeho učedníci mu odpověděli: „Vidíš přece, jak se lidé na tebe tlačí, a ptáš se: Kdo se 
mě to dotkl!“ Ale Ježíš se rozhlížel, aby uviděl tu, která to udělala. Tu přišla ta žena, 
celá ustrašená a rozechvěná – věděla dobře, co se s ní stalo – padla před ním na zem 
a pověděla mu celou pravdu. 
On jí na to řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď zdráva, zbavena 
svého neduhu!“ 
Zatímco ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagogy se zprávou: „Tvá 
dcera umřela. Proč ještě Mistra obtěžuješ?“ 
Ježíš zaslechl, co se tu mluvilo, a řekl představenému synagogy: „Neboj se, jen věř!“ 
Nedovolil nikomu, aby šel s ním, jenom Petrovi, Jakubovi a jeho bratru Janovi. 
Přišli k domu představeného synagogy a viděli tam rozruch, lidi, jak pláčou a velmi 
naříkají. Vešel dovnitř a řekl jim: „Proč jste tak rozrušeni a pláčete? Dítě neumřelo, 
jenom spí.“ Posmívali se mu. 
On však všechny vykázal ven, vzal s sebou otce dítěte i matku a své společníky a šel 
do světnice, kde dítě leželo. Vzal ji za ruku a řekl: „Talitha kum!“, to znamená: 
„Děvče, říkám ti, vstaň!“ Děvče ihned vstalo a chodilo – bylo jí dvanáct let. Lidé byli 
úžasem jako bez sebe. Ježíš jim přísně přikázal, že se to nikdo nesmí dovědět, a řekl 
jim, aby jí dali jíst. 
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 na účet pro farnost v uplynulém týdnu: 4500,- Kč; Pán Bůh zaplať. Ve 
sbírce na opravy a údržbu v neděli 20. 6. jste přispěli částkou 20275,-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 
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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. 

 
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.  
• V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN NEBUDE SOBOTNÍ A NEDĚLNÍ 

VEČERNÍ MŠE SVATÁ, PO PRÁZDNINÁCH PODLE POTŘEBY A 
SITUACE.  

• 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 v době letních prázdnin není a ani není 

nahrazena nedělní večerní mší svatou u Povýšení.  
 

https://sbirka.prostejovfarnost.cz/
http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
https://youtube.com/prostejovfarnost
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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 
• Je také možné se zapojit do služeb hlídání kostela.  
• Naléhavě hledáme nové posily na úklid kostela PsK. Hlaste se v sakristii 

v hojném počtu, je to služba, do které se může ve farnosti zapojit každý. 
 

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: čtvrtek 1. 7. 17:30 PsK, sobota 3. 7. 8:00 

PsK, neděle 4. 7. 9:00 CaM  
• Zápis z posledního setkání pastorační rady (16. 6.) najdete na webu 

farnosti. Do přípravy pastoračního plánu se můžete zapojit. 
• Věnujte zvýšenou opatrnost svým věcem v kostele – předminulou neděli 

došlo ke krádeži peněženky během bohoslužby. Vše bylo zaznamenáno 
kamerovým systémem a záležitost šetří policie.  

• Dnes v neděli 27. 6. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 
požehnání. Jste srdečně zváni k účasti v kostele. Modlitba je také přenášená. 

• V úterý 29. 6. nebude večerní mše svatá v kostele PsK, jsme zváni na poutní mši 
svatou v kostele sv. Petra a Pavla v 18:30. 

• Ve středu 30. 6. bude také v 18:00 mše svatá v kapli sv. Anny. 
• Pátek 2. 7. je první v měsíci, po ranní i večerní mši svaté budou litanie se 

zásvětnou modlitbou a svátostné požehnání. 
• Na první pátek také rádi navštívíme nemocné. Zájem hlaste jako vždy telefonicky 

kněžím.  
• Výzva k modlitbě růžence za ukončení pandemie platí nadále, během prázdnin 

nebude sobotní modlitba v 19.00. 
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• V neděli 4. 7. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 
požehnání. Jste srdečně zváni k účasti v kostele. Modlitba je také přenášená. 

• V neděli 4. 7. se koná ve všech kostelích naší arcidiecéze sbírka pro postižené 
tornádem.  

• V pondělí 5. 7. bude v 9:00 poutní mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje.  
• 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 začaly od 
19.6. 

• Sbírka na opravy minulou neděli vynesla 8400,- Kč. Pán Bůh zaplať!  
• V úterý 29.6. v kostele sv. Petra a Pavla bude v 18.30 slavnostní poutní mše svatá 

– městská pouť. Po mši svaté před kostelem bude krátké společné setkání s 
občerstvením. Prosíme o nějaké sladké a slané občerstvení. VŠICHNI JSOU 
SRDEČNĚ ZVÁNI!!! 

• V neděli 4. 7. se koná ve všech kostelích naší arcidiecéze sbírka pro postižené 
tornádem.  

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  
 9 dní modliteb za vnitřní pokoj  
 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. 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
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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 OBNOVENY!!!! 
• V pondělí 12.7. a 26.7. v 16.hod. mše svatá v nemocnici v čekárně mamografie. 
• 5.7. a 19.7. se mše svatá nekoná. 

 
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 
 
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 

https://youtu.be/T8oOX7qKQrU
https://youtu.be/T8oOX7qKQrU
https://www.tvnoe.cz/porad/31823-ovecky-13-nedele-v-mezidobi
http://cprpv.ic.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
mailto:cprprostejov@ado.cz
mailto:korenkovam@email.cz
https://1url.cz/vzG69
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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.  
 
Například na tábor „Avatar: Poslední vládce větru (plyšák na Staré Vodě)“ 
zbývá 15 volných míst. Termín je 10.-17.7., cílová věková skupina děti 11-14 let, 
neváhejte a přihlaste své děti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1url.cz/ZKw4y
mailto:cprprostejov@ado.cz
http://shmpv.cz/
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Mše svaté v Prostějově od 27. 6. do 4. 7. 2021 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

neděle 
27. 6. 

13. 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 
28. 6. 

Památka sv. Ireneje, biskupa a 
mučedníka 

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

Úterý 
29. 6. 

SLAVNOST SV. PETRA A 
PAVLA, APOŠTOLŮ  sv. Petra a Pavla 18:30 

středa 
30. 6. 

Svátek Výročí posvěcení 
katedrály 

Povýšení sv. Kříže 8:00 

sv. Cyrila a Metoděje 17:00 
sv. Anny 18:00 

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
1. 7. Čtvrtek 13. týdne v mezidobí 

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

pátek 
2. 7. Pátek 13. týdne v mezidobí 

Povýšení sv. Kříže 8:00 

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

sobota 
3. 7. Svátek sv. Tomáše, apoštola 

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

Sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
4. 7. 

14. 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. Petra a Pavla 18:30 
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