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Nedělník pro Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 15. 8. 2021 
 

1. ČTENÍ Zj 11,19a; 12,1.3-6a.10ab 
Čteme další z vrcholů knihy Zjevení. Nebeské zástupy vzdávají hold Bohu a tu se objeví archa 
úmluvy – schrána, v níž ležely desky Zákona, starozákonní symbol smlouvy mezi Bohem a 
člověkem zničený v 6. stol. př. Kr. Nyní jde ale o živou schránu (žena) a živou smlouvu (dítě – 
sám Kristus). 
Boží chrám v nebi se otevřel a ukázala se v něm archa jeho úmluvy. Pak se objevilo 
na nebi veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z 
dvanácti hvězd kolem hlavy. 
Potom se objevilo na nebi další znamení: veliký ohnivě rudý drak se sedmi hlavami a 
deseti rohy a na každé hlavě měl čelenku. Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl 
je na zem. Ten drak se postavil před ženu, která měla rodit, aby pohltil její dítě, 
jakmile ho porodí. 
A porodila syna, chlapce, toho, který má vládnout všem národům železným prutem. 
Avšak její dítě bylo uchváceno do nebe k Bohu, k jeho trůnu. Žena pak uprchla na 
poušť, kde měla místo připravené od Boha. 
Tu jsem uslyšel hlasité volání v nebi: „Od nynějška patří vítězství, moc a královská 
vláda našemu Bohu a panování jeho Pomazanému.“ 
 
ŽALM 45 
Zřejmě svatební žalm pro královskou svatbu. I my se můžeme připojit ke slavnostnímu průvodu – 
královny, naší Nebeské Matky. 
Odpověď: Královna stojí po tvé pravici ve zlatém rouchu. 
Po své pravici máš královnu, – ozdobenou ofirským zlatem. Slyš, dcero, pohleď a 
naslouchej, – sám král touží po tvé kráse. Provázena radostným jásotem – vstupuje 
v královský palác. 
 
2. ČTENÍ 1 Kor 15,20-27a 
V tomto listu autor odpovídá na řadu otázek. Také na to, jak je to se vzkříšením lidského těla po 
smrti. V předchozím textu svatý Pavel říká: „Máme-li naději jen v tomto světě, jsme největší 
ubožáci! Ale…“ 
Bratři! Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli. Protože smrt 
přišla skrze člověka, přijde skrze člověka také vzkříšení mrtvých. Jako totiž pro 
spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem 
všichni budou povoláni k životu. Ale každý v tom pořadí, jaké mu patří: na prvním 
místě je Kristus, pak ti, kteří jsou Kristovi, až přijde. Potom nastane konec, až 
odevzdá své království Bohu a Otci a až zlomí vládu všech možných knížat, 
mocností a sil. 
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On totiž musí kralovat, „dokud mu Bůh nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám“. 
Jako poslední nepřítel pak bude zničena smrt. „Všechno“ totiž Bůh „podřídil pod 
jeho nohy“. 
 
EVANGELIUM Lk 1,39-56 
Maria se dozvěděla z andělova zvěstování, že počne z Ducha svatého. Sotva mohla chápat, jak to 
všechno bude. Ale dozví se též, že její teta je těhotná. Jde k ní (asi 120 km). A tady zjistí, že 
Alžběta již ví o jejím zázračném početí! 
V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v 
horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. 
Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. 
Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: 
„Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, 
že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých 
uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že 
se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“ 
Maria řekla: „Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, 
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit 
všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a 
jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. 
Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil 
z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s 
prázdnou. 
Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim 
předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky.“ 
Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů. 
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov 

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

• 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 přispět 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 

• Farnost můžete také podpořit zakoupením vína – dar za dar. Když dáte farnosti 
dar ve výši 200 kč dostanete od faráře darem láhev mešního vína, nabídla je 

https://sbirka.prostejovfarnost.cz/
http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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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 čtvrtka 1. 8. platí tato pravidla:  

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

1,5 m, nekoná se podání ruky. 
• Jako ochranu nosu a úst je nutné použít respirátor nebo 

obdobný prostředek splňující předepsané parametry. 
 Ostatní aktivity uvnitř budov se mohou konat v počtu 20 osob, při 

konání akcí v počtu do 1000 osob ve vnitřních prostorách nebo do 
2000 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 1,5 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 ve farnosti Povýšení sv. Kříže sobotní a 

nedělní večerní mše svatá, po prázdninách podle potřeby a situace. 
• TUTO NEDĚLI 15. 8. 2021 NEBUDE MŠE SVATÁ 

V KOSTELE SV. CYRILA A METODĚJE. 
• V kostele CaM je mše sv. ve středu v 17:00. 
• 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. 

https://youtube.com/prostejovfarnost
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• 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.  

• 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. Služba se opakuje 
jednou za jedenáct týdnů. 
 

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 Hledali jsme a našli 
jsme štědré dárce a na osvětlení křížové cesty, farnost obdržela dary ve výši 
62000,- Kč. Pán Bůh zaplať! 

OHLÁŠKY 
• Církevní svátostné manželství uzavřou v sobotu 21. 8. 2021 v 10.30 David 

Indra z Prostějova a Ludmila Rubanová z Vrchoslavic. 
 

OSTATNÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE 
• Úřední hodiny – v neodkladných věcech se do 21. 8. obracejte na otce Pavla 

Barbořáka, tel. č. 607 213 156. 
• Zapisování úmyslů na mše svaté – po mši svaté v sakristii. 
• V kostele PsK bude možná i v tomto týdnu pokračovat restaurátorský 

průzkum hlavního oltáře, kazatelny a soch v presbytáři.  
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• VĚNUJTE ZVÝŠENOU OPATRNOST SVÝM VĚCEM V KOSTELE – 
především věcem položeným vedle sebe v lavici. Staly se dva případy – 
krádež a pokus o krádež, kterých se dopustil člověk sedící v lavici za 
okradeným. 

• Dnes v neděli 15. 8. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 
požehnání. 

• Výzva k modlitbě růžence každý den ve 20:00 za ukončení pandemie platí nadále, 
během prázdnin nebude sobotní modlitba v 19.00. 

• V neděli 15. 8. 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 pondělí 16.8.2021 od 16.45 bude v kostele sv. Petra a Pavla modlitba celého 
růžence, jste zváni. 

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 v kostele PsK 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. 

PUTOVÁNÍ ZA SVATÝM OTCEM NA SLOVENSKO 
Termín: středa 15. září 2021, Program: v 10.00 hod. účast na mši svaté s papežem 
Františkem a poutníky v bazilice Sedmibolestné Panny Marie v Šaštíně. Zpáteční 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
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doprava autobusem z Prostějova od hlavní budovy vlakového nádraží. Čas 
odjezdu: 6.30h. Čas návratu ze Šaštína: kolem 14.00h. Cena: 350 Kč. Pokyny: s 
sebou občanský průkaz nebo pas, kartičku pojištěnce a potvrzení o dokončeném 
očkování proti Covid-19. Kapesné 20-30€. Přihlášky: CK Miklas-Tour, Mgr. 
Jindřich Miklas, Pešinova 21, Prostějov, tel. 736 631 736, tel. 603 545 617. Úřední 
hodiny: po-čt 10-16h. 

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

doupě  
 

NEMOCNICE PROSTĚJOV 
 
• V nemocnici probíhají bohoslužby o prázdninách v běžném režimu. To znamená, 

že mše svaté se budou se konat v 16 hod. každé pondělí v čekárně mamografie 
kromě 16.8., kdy se koná ekumenická bohoslužba. 

 
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://youtu.be/DbuX4eT9678
https://youtu.be/DbuX4eT9678
http://cprpv.ic.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
mailto:cprprostejov@ado.cz
mailto:korenkovam@email.cz
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CHARITA PROSTĚJOV 
Již 30 let pomáháme… 
Charita Prostějov si Vás dovoluje pozvat na oslavu 30 let svého obnoveného 
založení. Již v tyto dny probíhá soutěž spojená s touto akcí o zajímavé ceny na 
našem facebookovém profilu. https://www.prostejov.charita.cz/o-
nas/clanky/vyfot-se-s-tricitkou/ 
Akce se koná 30. 8. 2021 od 14.00 hod. na náměstí T. G. Masaryka v 
Prostějově (v dolní části, u muzea). 
PROGRAM: 14.00 – 14.30 hod. Slavnostní zahájení, úvodní slovo pana ředitele 
14.30 – 16.00 hod. vystoupení Divadla Slunečnice 16.00 – 17.00 hod. vystoupení 
klaunů 17.00 – 18.30 hod. vystoupení souboru Hradišťan 18.30 – 19.00 hod. 
ukončení 
Průběžně získáte všechny potřebné informace o poskytovaných službách Charity 
Prostějov ze strany vedoucích těchto služeb a případně budete moci klást otázky. 
Doprovodný program bude probíhat v prostoru před pódiem. 

 
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.  
 

OMALOVÁNKA NA DNEŠNÍ NEDĚLI 
 

 

https://www.prostejov.charita.cz/o-nas/clanky/vyfot-se-s-tricitkou/
https://www.prostejov.charita.cz/o-nas/clanky/vyfot-se-s-tricitkou/
http://shmpv.cz/
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Mše svaté v Prostějově od 15. 8. do 22. 8. 2021 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

neděle 
15. 8. 

Slavnost Nanebevzetí 
Panny Marie 

Povýšení sv. Kříže 7:30 
Mše u CaM nebude 

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

pondělí 
16. 8. Pondělí 20. týdne v mezidobí 

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

Úterý 
17. 8. Úterý 20. týdne v mezidobí Povýšení Kříže 18:00 

středa 
18. 8. Středa 20. týdne v mezidobí 

Povýšení sv. Kříže 8:00 
sv. Cyrila a Metoděje 17:00 

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
19. 8. Čtvrtek 20. týdne v mezidobí 

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

pátek 
20. 8. Pátek 20. týdne v mezidobí 

Povýšení sv. Kříže 8:00 

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

sobota 
21. 8. Sobota 20. týdne v mezidobí 

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

Sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
22. 8. 21. 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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