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Nedělník pro 15. neděli v mezidobí 11. 7. 2021 
1. ČTENÍ Am 7,12-15 
Kniha Amos je nejstarší prorocká kniha Starého zákona (8. stol. př. Kr.). Tento prorok (též 
nazývaný vidoucí) působil v Severním Izraeli. V předchozím textu vyhlásil čtyři hrozivá proroctví. 
Na dvě z nich Bůh reagoval slitováním, ale druhá dvě se naplní! Izrael však reaguje odmítnutím. 
Amos ovšem nestaví úspěch mise na sobě. On je laik. Vše stojí na Božím pověření. 
Amasjáh, kněz v Betelu, řekl Amosovi: „Vidoucí, seber se a uteč do judské země, 
tam se živ a tam prorokuj! V Betelu už prorokovat nesmíš, neboť zde je králova 
svatyně a říšský chrám.“ 
Amos odpověděl Amasjáhovi: „Nejsem prorok ani prorocký učedník, jsem pastýř a 
pěstitel smokvoní. Hospodin mě vzal od stáda a řekl mi: ‘Jdi a prorokuj mému 
izraelskému lidu!’“ 
ŽALM 85 
Žalm jako by reagoval na vyhnání Amose. Kdyby Izrael poslechnul, pak by zakusil mnohé 
požehnání. Připojme se k modlitbě a nehořekujme jen nad světem. 
Odpověď: Pane, ukaž nám své milosrdenství! 
Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: – jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro 
své svaté. – Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, – aby sídlila jeho 
velebnost v naší zemi. 
Milosrdenství a věrnost se potkají, – políbí se spravedlnost a pokoj. – Věrnost 
vypučí ze země, – spravedlnost shlédne z nebe. 
Hospodin též popřeje dobro – a naše země vydá plody. – Spravedlnost bude ho 
předcházet – a spása mu půjde v patách. 
2. ČTENÍ Ef 1,3-14 
List Efezanům by se dal nazvat exkluzivním textem o církvi. Začíná náročným obtížným 
hymnem. Autor zde užívá právnickou logiku: Jestliže nás získal vykoupením, pak jsme jeho. 
Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe 
rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás 
vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v 
lásce; ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho 
děti skrze Ježíše Krista. To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené 
dobrotivosti, neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu. 
V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou 
milost, kterou nám tak bohatě projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí: 
seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u 
sebe ustanovil, až se naplní čas pro dílo spásy: že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi 
i na zemi. A skrze něho jsme se stali Božím majetkem, jak jsme k tomu byli předem 
určeni úradkem toho, který vše působí podle rozhodnutí své vůle. Tak máme sloužit 
k tomu, aby se šířila chvála o jeho božské velebnosti, my, kteří jsme už dříve kladli 
své naděje do Mesiáše. 
Skrze něho se dostalo i vám potvrzení od slíbeného Ducha svatého, když jste přijali 
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slovo pravdy, radostnou zvěst o své spáse, a když jste v něho uvěřili. Duch je 
zárukou, že nám jednou připadne dědictví. Tak se dovrší naše vykoupení, protože si 
nás Bůh získal jako svůj majetek, abychom sloužili ke chvále jeho božské velebnosti. 
EVANGELIUM Mk 6,7-13 
V evangeliu minulé neděle jsme četli o odmítnutí Ježíše v blízkosti jeho domova. Učedníky se 
stávají ti, kteří Ježíše přijmou, i když nejsou jeho blízcí ani nejsou vzdělaní. Kristus je 
„zmocňuje“, oni zakoušejí jeho sílu při hlásání a Bůh skrze ně působí. 
Ježíš zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou a dával jim moc nad nečistými 
duchy. 
Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl: ani chléb, ani mošnu, ani peníze do 
opasku, jen opánky na nohy, ani aby si neoblékali dvoje šaty. 
Řekl jim: „Když přijdete někam do domu, zůstávejte tam, dokud se odtamtud 
nevydáte zase dál. Když vás však na některém místě nepřijmou a nebudou vás chtít 
slyšet, při odchodu odtamtud si vytřeste prach ze svých nohou na svědectví proti 
nim.“ 
Vydali se tedy na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit. Vyháněli mnoho zlých duchů, 
pomazávali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je. 
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 pro farnost na účet v uplynulém týdnu: 1450,- Kč.  VE SBÍRCE 
V NEDĚLI 4. 7. JSTE PŘISPĚLI ČÁSTKOU 80490,- KČ. PÁN BŮH 
ZAPLAŤ! ZA FARNOST BYLO ODESLÁNO 83 740,-KČ. 

• 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 čtvrtka 1. 7. 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 splňující 

předepsané parametry. 
 Ostatní aktivity uvnitř budov se mohou konat v počtu 10 osob, při 

konání akcí v počtu do 500 osob ve vnitřních prostorách nebo do 
1000 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.  
 

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 
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 PsK je otevřený v době bohoslužeb a obvykle od 9:00 do 17:00 
Z technických nebo organizačních důvodů může být dočasně zavřený.  

https://youtube.com/prostejovfarnost
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• Zapojte se, prosíme, do služby hlídání kostela – obzvláště o prázdninách, 
kdy by na to mohl mít člověk více času a jistě i návštěvníků bude více. Mít 
přes den otevřený kostel není jen o „ranním odemknutí a večerním 
zamknutí“ – stále na něj někdo musí dohlížet – když ne fyzicky, tak 
pomocí kamerového systému. Vaše služba hlídání to může ulehčit a 
můžete ji také spojit s modlitbou. Přicházející návštěvníci by také ocenili vlídné 
slovo někoho místního ;) Rozpis bude ale z bezpečnostních důvodů bývat 
v sakristii. 

• Naléhavě hledáme nové posily na úklid kostela PsK. Hlaste se v sakristii 
v hojném počtu, je to služba, kterou zvládne opravdu každý. 
 

KŘÍŽOVÁ CESTA 
• Jak již z Nedělníku víte, připravuje se nové zavěšení křížové cesty, je to na dobré 

cestě. Proto budete mít v tyto dny jedinečnou možnost si postupně jednotlivá 
zastavení vystavená u kazatelny prohlédnout zblízka, takříkajíc tváří v tváří. 
Zvláště před bohoslužbami a po bohoslužbách. Třetí zastavení je také nasvíceno 
jinak než dříve, podobně by mohla být nasvícena všechna zastavení, bez 
jakéhokoliv velkého zásahu do kostela. Svítidla by byla umístěna na galerii a pro 
zastavení zavěšená pod kůrem za obloukem který nese kůr. Hledáme štědré 
dárce. Samotná svítidla a další potřebný materiál by stála cca 60.000 Kč. 
 

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: středa 14.7 v 17:00 CaM. 
• V předsíni kostela je PsK je nově umístěna digitální nástěnka. Na obsahu se 

zatím pracuje. Prostředky na pořízení této nástěnky dostala farnost jako dar.  
• 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 – 

po úspěšné krádeži peněženky z kabelky položené vedle účastnice 
bohoslužby v neděli 13. 6. došlo v neděli 27. 6. před večerní mší svatou 
k pokusu o podobnou krádež, pokus se nezdařil, pachatelky si všiml jiný 
účastník bohoslužby, pachatelka byla zadržena a předána Policii ČR.  

• Dnes v neděli 11. 7. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 
požehnání. Jste srdečně zváni k účasti v kostele. Modlitba je také přenášená. 
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• Výzva k modlitbě růžence za ukončení pandemie platí nadále, během prázdnin 
nebude sobotní modlitba v 19.00. 

• V neděli 18. 7. se koná pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu 
• V neděli 18. 7. 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 

• V neděli 18. 7. bude měsíční sbírka na opravy 
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. 

 
PRO DĚTI 

• Prázdninový Stop Start se svatými pro děti najdete na YouTube kanále Vlčí 
doupě  

• Ovečky v karanténě, které vysílal TV Noe asi skončily.  
 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
https://youtu.be/_YyrMTH2CZg
https://youtu.be/_YyrMTH2CZg
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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 
kontakt: cprprostejov@ado.cz. 
 
 
 
 

http://cprpv.ic.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
mailto:cprprostejov@ado.cz
mailto:korenkovam@email.cz
https://1url.cz/vzG69
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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.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1url.cz/ZKw4y
mailto:cprprostejov@ado.cz
http://shmpv.cz/
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Mše svaté v Prostějově od 11. 7. do 18. 7. 2021 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

neděle 
11. 7. 

15. 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 
12. 7. Pondělí 15. týdne v mezidobí 

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

Úterý 
13. 7. Úterý 15. týdne v mezidobí  Povýšení sv. Kříže 18:00 

středa 
14. 7. Středa 15. týdne v mezidobí 

Povýšení sv. Kříže 8:00 

sv. Cyrila a Metoděje 17:00 

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
15. 7. 

Památka sv. Bonaventury, biskupa a 
učitele církve 

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

pátek 
16. 7. Pátek 15. týdne v mezidobí 

Povýšení sv. Kříže 8:00 

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

sobota 
17. 7. Sobota 15. týdne v mezidobí 

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

Sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
18. 7. 

16. 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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