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Nedělník pro 21. neděli v mezidobí 22. 8. 2021 
 

1. ČTENÍ Joz 24,1-2a.15-17.18b 
Kniha Jozue líčí nesnadný okamžik vstupu Izraelitů do zaslíbené země. Nepopisuje přesné 
historické události, vznikla mnohem později. Nabízí teologický výklad událostí. Proto končí (Joz 
24) slavnostní obnovou smlouvy s Bohem: Jozue dává Izraeli na vybranou – přijmout, či odmítnout 
Boží smlouvu. 
Jozue shromáždil všechny kmeny Izraele do Sichemu a svolal přední muže Izraele, 
jeho náčelníky, soudce a písaře. Když předstoupili před Boha, řekl Jozue všemu lidu: 
„Jestliže se vám nelíbí sloužit Hospodinu, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda 
bohům, kterým sloužili vaši předkové za řekou Eufratem, či bohům Amoritů, v 
jejichž zemi přebýváte. Já však a má rodina budeme sloužit Hospodinu!“ 
Lid odpověděl: „Daleko ať je od nás myšlenka, že bychom opustili Hospodina a 
sloužili cizím bohům. Vždyť Hospodin je náš Bůh. On vyvedl nás a naše otce z 
egyptské země, z domu otroctví, a udělal před našima očima tyto veliké divy a 
chránil nás po celé cestě, kterou jsme šli, a mezi všemi národy, jejichž středem jsme 
procházeli. I my chceme sloužit Hospodinu, neboť je náš Bůh!“ 
ŽALM 34 
V tomto žalmu potkáváme živý příběh víry. V kontextu evangelia lze propojit s dramatem 
eucharistie. 
Odpověď: Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. 
Ustavičně chci velebit Hospodina, – vždy bude v mých ústech jeho chvála. – V 
Hospodinu nechť se chlubí moje duše, – ať to slyší pokorní a radují se. 
Hospodinovy očí hledí na spravedlivé, – k jejich volání se skloní jeho sluch. – 
Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo, – aby vyhladil ze země vzpomínku na ně. 
Spravedliví volali, a Hospodin slyšel, – vysvobodil je z každé jejich tísně. – Blízko je 
Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce, – na duchu zlomené zachraňuje. 
Spravedlivý mívá mnoho soužení, – Hospodin však ho ze všech vyprostí. – Chrání 
všechny jeho kosti, – ani jedna z nich nebude zlomena. 
Zloba uštve bezbožníka k smrti, – kdo nenávidí spravedlivého, budou potrestáni. – 
Hospodin zachraňuje duše svých služebníků, – nebudou pykat, kdo se k němu 
utíkají. 
2. ČTENÍ Ef 5,21-32 
Čtení patří do závěrečné části listu, v níž svatý Pavel povzbuzuje čtenáře k životu podle evangelia. 
Obsahuje prvky dobového pohledu na manželství. Ovšem důležitější je odhalit, v čem povzbuzuje 
ženy a v čem muže. Obě strany mají své úkoly. Nepřehlédněme významné srovnání manželství a 
církve! 
Bratři! Podřizujte se jeden druhému z úcty ke Kristu. Ženy ať jsou podřízeny svým 
mužům, jako kdyby to byl sám Pán. Muž je totiž hlavou ženy, podobně jako je 
Kristus hlavou církve, sám spasitel svého tajemného těla. Jako je církev podřízena 



2 
 

Kristu, tak i ženy mají být svým mužům podřízeny ve všem. 
Muži, každý z vás ať miluje svou ženu, jako Kristus miloval církev a vydal sám sebe 
za ni, aby ji posvětil a očistil koupelí ve vodě a slovem. Tím si chtěl církev připravit 
slavnou, bez poskvrny, vrásky nebo něčeho takového, aby byla svatá a bez vady. 
Tak také muž má mít svou ženu rád jako vlastní tělo. Kdo má svou ženu rád, 
projevuje tím lásku sám sobě. Nikdo přece nemá v nenávisti vlastní tělo, ale dává 
mu jíst a přeje mu. Tak i Kristus jedná s církví, protože jsme údy jeho těla. 
‘Proto opustí člověk otce i matku a připojí se k své manželce, a ze dvou se stane jen 
jeden člověk.’ Toto tajemství je veliké; mám na mysli vztah Krista a církve. 
EVANGELIUM Jan 6,60-69 
Procházíme závěrečné verše 6. kapitoly. Ježíš nejen nastínil podstatu spásy, ale naznačil, jak se 
stát účastnými této spásy, totiž přijetím jeho těla a krve. Pít krev a jíst lidské maso bylo židům 
přísně zakázáno! Izraelité jsou tedy zděšeni. Klíčová je otázka adresovaná apoštolům a Petrova 
reakce: „My jsme uvěřili, proto zůstaneme, i když nerozumíme.“ 
Mnozí z Ježíšových učedníků řekli: „To je tvrdá řeč! Kdopak to má poslouchat?“ 
Ježíš věděl sám od sebe, že jeho učedníci na to reptají, a proto jim řekl: „Nad tím se 
pohoršujete? Co teprve, až uvidíte Syna člověka, jak vystupuje tam, kde byl dříve? 
Co dává život, je duch, tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám mluvil, jsou duch 
a jsou život. Ale jsou mezi vámi někteří, kdo nevěří.“ Ježíš totiž věděl od začátku, 
kdo jsou ti, kdo nevěří, a kdo je ten, který ho zradí. 
A dodal: „Proto jsem vám říkal, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno 
od Otce.“ 
Proto mnoho z jeho učedníků odešlo a už s ním nechodili. 
Ježíš tedy řekl Dvanácti: „I vy chcete odejít?“ 
Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života, 
a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží!“ 
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. 
• 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. 

https://youtube.com/prostejovfarnost
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• 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. 
 
 

OSTATNÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE 
•  „Farní kancelář “– je vhodné se domluvit dopředu telefonicky nebo 

emailem. Je samozřejmě také možné jednoduše přijít na faru a zazvonit, to 
ale nemusí být úspěšné. 

• Zapisování úmyslů na mše svaté – po mši svaté v sakristii, nebo přijít na faru 
a zazvonit, což nemusí být úspěšné nebo telefonicky nebo emailem. 

• V kostele PsK bude možná i v tomto týdnu pokračovat restaurátorský 
průzkum hlavního oltáře, kazatelny a soch v presbytáři.  

• 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 22. 8. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 
požehnání. Jste srdečně zváni k účasti v kostele 

• Ve středu 25. 8. bude v 19:00 setkání pastorační rady farnosti. 
• Výzva k modlitbě růžence každý den ve 20:00 za ukončení pandemie platí nadále, 

během prázdnin nebude sobotní modlitba v 19.00. 
• V neděli 29. 8. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 

požehnání. Jste srdečně zváni k účasti v kostele.  
• 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. 
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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 

• Pravidelná sbírka na opravy za farnost P&P za 08/2021: celková částka za oba 
kostely byla 13.207, - Kč 

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 u PsK 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. 
 

POZVÁNKA NA BENEFIČNÍ KONCERT 
 

Srdečně vás zveme na benefiční koncert do farního kostela 
Povýšení svatého Kříže v Prostějově na pomoc lidem zasaženým 
tornádem na Jižní Moravě. 
 
Koncert proběhne 28. srpna v 19 hod. Účinkuje Marián Jurečka a 
Porta Benefica. Na koncertě zazní díla od baroka po současnost.  
 
Těšíme se na vaši účast a zároveň si vás dovolujeme poprosit o 
štědrost a finanční podporu účelu tohoto koncertu. Výtěžek bude 
odeslán na sbírkový účet Charity Brno 4211325188/6800, VS: 2002. 
 
 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
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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 
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 10-16 h. 

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 evangelická 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 

https://youtu.be/hmo-uKzz0Fo
https://youtu.be/hmo-uKzz0Fo
http://cprpv.ic.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
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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 
 
SETKÁNÍ SENIORŮ 8. 9. 2021 formou malé pouti do Určic. Sejdeme se v 8 
hodin u kostela Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Pojedeme auty. Mši budeme slavit 
v Určicích.   

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. 

 
 
 

Z DĚKANÁTU 
Římskokatolická farnost Kostelec na Hané zve na poutní mši svatou ke cti Narození 
Panny Marie do Stařechovic v neděli 5. září 2021. Poutní mše sv. začíná v 9:30. 

 

 

 

 

 

 

mailto:cprprostejov@ado.cz
mailto:korenkovam@email.cz
https://www.prostejov.charita.cz/o-nas/clanky/vyfot-se-s-tricitkou/
https://www.prostejov.charita.cz/o-nas/clanky/vyfot-se-s-tricitkou/
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Mše svaté v Prostějově od 22. 8. do 29. 8. 2021 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

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 

pondělí 
23. 8. Pondělí 21. týdne v mezidobí 

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

Úterý 
24. 8. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola Povýšení Kříže 18:00 

středa 
25. 8. Středa 21. týdne v mezidobí 

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

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
26. 8. Čtvrtek 21. týdne v mezidobí 

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

pátek 
27. 8. Památka sv. Moniky 

Povýšení sv. Kříže 8:00 

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

sobota 
28. 8. 

Památka sv. Augustina, biskupa a 
učitele církve 

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

Sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
29. 8. 22. 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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