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Nedělník pro 22. neděli v mezidobí 29. 8. 2021 
 

1. ČTENÍ Dt 4,1-2.6-8 
Kniha Deuteronomium je shrnutím, ale i novou interpretací Mojžíšova zákona. Po úvodu (tři 
kapitoly) shrnujícím příchod do Izraele začíná naším textem opakování Zákona. Slavnostní 
úvodní formule naznačuje význam dokumentu a jeho poslání. 
Mojžíš řekl lidu toto: „Nyní, Izraeli, poslouchej nařízení a ustanovení, která vás učím 
zachovávat, abyste žili a šli obsadit zemi, kterou vám chce dát Hospodin, Bůh vašich 
otců. Nic nepřidáte k tomu, co vám přikazuji, a nic z toho neuberete, ale budete 
zachovávat příkazy Hospodina, svého Boha, které já vám přikazuji. Zachovávejte je 
a plňte, neboť tak budete v očích národů moudří a rozumní: uslyší o všech těchto 
nařízeních a řeknou: Skutečně moudrý a rozumný je tento velký národ! Neboť kde 
je tak velký národ, jemuž by byli bohové tak blízko, jako je Hospodin, náš Bůh, 
kdykoli ho vzýváme? A kde je tak velký národ, který by měl spravedlivá nařízení a 
ustanovení, jako je celé toto zákonodárství, které já vám dnes prohlašuji?“ 
ŽALM 15 
Kratičký Žalm 15 (5 veršů) opěvuje základní přesvědčení: kdo žije v souladu s pravidly Božího 
zákona, je šťastný. 
Odpověď: Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku? 
Kdo žije bez vady a koná spravedlnost, – upřímně smýšlí ve svém srdci, – svým 
jazykem nepomlouvá. 
Nečiní příkoří svému bližnímu, – netupí svého souseda. – Nešlechetným člověkem 
pohrdá, – ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina. 
Kdo nelichvaří svými penězi – a nebere úplatky proti nevinnému. – Kdo takto 
jedná, – nikdy nezakolísá! 
2. ČTENÍ Jak 1,17-18.21b-22.27 
Jakubova epištola hned od prvních veršů začíná ostrým tónem. Jakub povzbuzuje zkoušené, ale 
ostře kárá ty, kdo se povyšují. Na to navazuje náš text. Je povzbuzením k pokoře a k radosti z 
Božího a nikoli jen našeho díla. 
Bratři moji nejmilejší! Každý dobrý úděl, každý dokonalý dar přichází shora, 
sestupuje od Otce světel, u něhož není změna ani ztemnění, jaké je působeno u 
hvězd otáčením. On rozhodl, že nám dá život slovem pravdy, abychom byli jako 
prvotiny ze všeho, co stvořil. Buďte vnímaví pro slovo, které do vás bylo vloženo 
jako semeno a může zachránit vaši duši. To slovo však musíte uvádět ve skutek, a ne 
abyste ho jenom poslouchali. To byste klamali sami sebe. Zbožnost ryzí a bezvadná 
před Bohem a Otcem je toto: ujímat se sirotků a vdov v jejich tísni a uchovat se 
neposkvrněný od světa. 
EVANGELIUM Mk 7,1-8.14-15.21-23 
Od 6. verše 6. kapitoly Markova evangelia se mění vztah Ježíš – farizeové – učedníci. Ježíš se 
soustředí na učedníky a prohlubuje se neporozumění farizeů. Ve vybraném textu jsou vypuštěny 
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důležité pasáže ukazující tento posun (v. 17). Popsaná scéna je přesto stěžejní pro pochopení 
Ježíšova postoje k Zákonu: Neruší Zákon ve smyslu anarchie. Naopak požaduje, aby jednotlivé 
příkazy byly v našem jednání naplněny vnitřním obsahem: víme, proč takto jednáme. 
Kolem Ježíše se shromáždili farizeové a někteří z učitelů Zákona, kteří přišli z 
Jeruzaléma. Všimli si, že někteří z jeho učedníků jedí rukama obřadně nečistýma, to 
je neumytýma. Farizeové totiž a všichni židé se drží podání předků a nejedí, dokud 
si pečlivě neumyjí ruce; po návratu z trhu nejedí, dokud se celí neopláchnou; a je 
mnoho jiného, co přejali a čeho se drží: omývání pohárů, džbánů, měděných nádob 
a lehátek. Proto se ho farizeové a učitelé Zákona ptali: „Proč se tvoji učedníci 
nechovají podle podání předků, ale jedí obřadně nečistýma rukama?“ 
Odpověděl jim: „Pokrytci! Dobře to o vás předpověděl Izaiáš, jak je psáno: ‘Tento 
lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode mě. Nadarmo mě však uctívají, když 
učí naukám, které jsou lidskými ustanoveními.’ Opustili jste přikázání Boží a držíte 
se podání lidského.“ Ježíš zase k sobě přivolal zástup a řekl jim: „Slyšte mě, všichni, 
a pochopte! Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází 
z člověka, to ho poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, 
smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, 
urážky, pýcha, nerozumnost. Všechno to zlé vychází z nitra a člověka poskvrňuje.“ 
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 v hotovosti v uplynulém týdnu: 8000,-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 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 
tentokrát rozmanitější. Vedle Biskupa Bruna – což je Rulandské šedé polosladké, 
nabízíme červený Merlot suchý a Ryzlink rýnský – suchý – velmi svěží lehké víno.  

VLÁDNÍ OPATŘENÍ 
• Od čtvrtka 1. 8. platí tato pravidla:  

 Bohoslužby 
• U vchodu se používá dezinfekce. 

https://sbirka.prostejovfarnost.cz/
http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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• 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 s větším počtem účastníků 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 
• Kdy jsou mše svaté slavené v kostele Povýšení svatého Kříže najdete na 

poslední straně Nedělníku.  
• Mše svaté slavené v kostele Povýšení sv. Kříže jsou přenášeny na YouTube 

kanálu farnosti youtube.com/prostejovfarnost.  
• 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 neděli v 18:00 bude opět slavena od 

neděle 19. 9.  
 

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. V případě, 

že máte nějaký problém nebo si o něčem potřebujete ve svátosti smíření 
promluvit je určitě individuální domluva ta nejlepší volba. 

 
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 – 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. 

https://youtube.com/prostejovfarnost
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• 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. Děkuji těm, kteří jsou již do této služby zapojení 
a vítám nováčky.  
 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
• Požehnání do nového školního roku se bude udělovat na závěr mší svatých 

v neděli 5. 9. – „žehnání aktovek“. 
• Výuka náboženství bude zahájena ve čtvrtek 9. 9. při mši svaté s katechezí pro 

děti v 17:30. 
• První vyučovací hodina bude ve čtvrtek 16. 9. v 16:30. 
• Vyučování probíhá v prostorách ZŠ při CMG. 
• Vyučuje se v šesti skupinách: 1.,2.,3.,4.,5., a 6-9. 
• Přihlášky jsou k dispozici v kostelích a na povyseni.dpv.cz. 

 
PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ  

• První informační setkání bude v pátek 10. 9. v 16.30 v katechetickém sále nad 
sakristiemi, vstup z Lutinovovi ulice. 
 

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 
• První informační setkání v sobotu 18. 9. v 18:00 na faře. 

 
HODY 

• Na prostějovské hody v neděli 12. 9. budou poutní & hodové mše svaté 
v kostele Povýšení svatého Kříže v 7:30 v 9:00 a v 10:30. Sloužit je bude P. Michal 
Staufčík novokněz kaplan z Valašských Klobouk. Mše svatá v kostele CaM 
nebude. 

• Na hody v neděli 12. 9. budou v 19:00 zpívané nešpory. 
• V den pouti – svátku Povýšení svatého Kříže v úterý 14. 9.: 

 adorační den od 9:00 do 16:00 
 v 16:00 křížová cesta a možnost svátosti smíření 
 v 17:00 mše svatá, po mši sv. malé pohoštění na rajské zahradě 

• Ve čtvrtek 16. 9. slaví náš kostel Slavnost výročí posvěcení – mše svaté budou 
ráno v 8:00 a večer v 17:30. 

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

• V tomto týdnu jsou volné úmysly: středa 1. 9. 17:00 CaM a sobota 4. 9. 8:00 
PsK. 

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

• Ve středu 1. 9. bude obvyklá ranní mše svatá v 8:00 a v 9:00 mše svatá na zahájení 
školního roku na CMG. 

• Pátek 3. 9. je první v měsíci, po ranní i večerní mši svaté budu adorace s litaniemi 
a zásvětnou modlitbou.  

• Na první pátek také rádi navštívíme nemocné a seniory, kteří se již do kostela 
nedostanou. Jenom nám o tom, že o to mají zájem, musí dát někdo vědět. 

• V SOBOTU 4. 9. BUDE ÚKLID KOSTELA NA HODY OD 9:00. 
• V neděli 5. 9. bude na závěr mší svatých požehnání do nového školního roku: 

„žehnání aktovek“. 
• V neděli 5. 9. 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. 
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 

• Ve středu 1.9.2021 od 17.30 je v kostele sv. Petra a Pavla eucharistická adorace za 
kněze. 

• V sobotu 4.9.2021 v kostele sv. Petra a Pavla začíná pobožnost Prvních sobot v 
měsíci podle přání Panny Marie Fatimské. Budeme začínat v 8.00. 
Program je následovný: adorace před Eucharistií s modlitbou Růžence, 
15minutové meditace na jedno tajemství růžence, současně bude možnost ke 
svaté zpovědi. Po meditaci a adoraci bude následovat mše svatá. 
Pro zájemce se odebereme k mariánskému sloupu na Masarykově náměstí v PV a 
tam se pomodlíme zásvětnou modlitbu k PM. 
VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI. 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
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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 
 

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 pondělí 30. 8. nebude mše svatá. Ostatní bohoslužby budou pokračovat jako 

obvykle: mše svaté každé pondělí v 16. hod., kromě každého 3. pondělí, kdy je 
bohoslužba CČSH/CČE. 

 
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.“ 

mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
https://youtu.be/lU0elWVOq4c
https://youtu.be/lU0elWVOq4c
http://prostejov.dcpr.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
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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.  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. 

 
MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV 

• CROSSNA – spolčo pro mládež z našeho prostějovského děkanátu. V pátek 
3. 9. 2021 v Dobromilicích, začátek v 19:00 mší svatou v kostele Všech svatých, 
konec ve 22:30.  Drobné občerstvení na společný stůl přijmeme s radostí! 
www.mladezprostejov.cz. 
 

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. 

 

SHM PROSTĚJOV 
• V neděli 29. 8.  ve 14:00 „Klobáskovaná“ na faře u PaP.  

 

 

 

mailto:cprprostejov@ado.cz
mailto:korenkovam@email.cz
http://www.mladezprostejov.cz/
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Mše svaté v Prostějově od 29. 8. do 5. 9. 2021 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

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 

pondělí 
30. 8. Pondělí 22. týdne v mezidobí 

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

Úterý 
31. 8. Úterý 22. týdne v mezidobí Povýšení Kříže 18:00 

středa 
1. 9. Středa 22. týdne v mezidobí 

Povýšení sv. Kříže 8:00 
Povýšení sv. Kříže 9:00 

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

Čtvrtek 
2. 9. Čtvrtek 22. týdne v mezidobí 

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

pátek 
3. 9. 

Památka sv. Řehoře Velikého, 
papeže a učitele církve 

Povýšení sv. Kříže 8:00 

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

sobota 
4. 9. Sobota 22. týdne v mezidobí 

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

Sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
5. 9. 23. 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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