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Nedělník pro 23. neděli v mezidobí 5. 9. 2021 
 

1. ČTENÍ Iz 35,4-7a 
Tento text pochází pravděpodobně z 8. stol. př. Kr. a končí jím celek výroků proti pohanským 
národům. Vystupuje zde protiklad děsivého údělu pohanských národů ohrožujících Izrael vůči 
jásotu a veselí Božího lidu, který je znamením Božího vítězství. 
Řekněte malomyslným: „Vzmužte se, nebojte se! Hle, Bůh váš přináší odvetu, 
odplatu božskou! On sám přijde a spasí vás!“ 
Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých. Tu poskočí chromý jak 
jelen a zaplesá jazyk němého, neboť na stepi vyprýští vody, potoky na poušti. 
Vyprahlá země se změní v rybník a žíznivá půda v prameny vod. 
ŽALM 146 
Žalm opakuje radost prvního čtení. Všimněme si sloves, která charakterizují Boží 
jednání, a připojme se k této chvále. 
Odpověď: Duše má, chval Hospodina! 
Hospodin zachovává věrnost navěky, – zjednává právo utlačeným, – dává chléb 
lačným. – Hospodin vysvobozuje vězně. 
Hospodin otvírá oči slepým, – Hospodin napřimuje sklíčené, – Hospodin miluje 
spravedlivé, – Hospodin chrání přistěhovalce. 
Hospodin podporuje sirotka a vdovu, – ale mate cestu bezbožníků. – Hospodin 
bude vládnout navěky, – tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení. 
2. ČTENÍ Jak 2,1-5 
Ve druhé kapitole Jakub otevírá velké téma Nového zákona: víra versus skutky. Jakub bude 
pranýřovat víru, která je jen teoretická a neprojevuje se skutky. V našem textu toto téma ilustruje 
konkrétní příklad. Jeho platnost je po mnoha staletích stále aktuální. 
Moji bratři, s vírou v našeho božského Pána Ježíše Krista nesmíte spojovat stranictví 
k lidem. Když k vám do shromáždění vejde muž se zlatými prsteny na rukou, ve 
skvělém oděvu, a vejde také chudák v obnošených šatech, vy jste samá pozornost k 
tomu, který je nádherně oblečen, a řeknete mu: „Prosím, posaď se tady na čestné 
místo.“ Ale tomu chuďasovi řeknete: „Ty stůj tamhle“ nebo „Sedni si tady u mých 
nohou“. Neděláte tak rozdíly navzájem mezi sebou, nestáváte se soudci podle 
špatných zásad? 
Poslyšte, moji milovaní bratři! Což nevyvolil Bůh právě chudé v očích světa, aby byli 
skrze víru bohatí a dědici Království, které slíbil těm, kdo ho milují? 
EVANGELIUM Mk 7,31-37 
V předchozím textu (Mk 7,1-23) Ježíš vedl ostrou diskusi o předpisech vztahujících se k rituální 
čistotě. Pak sám přešel přes pohanské, tedy nečisté území Týru, Sidónu i Dekapole a vstoupil do 
„čisté“ Galileje. Zde je hluchý člověk. Tato nemoc je symbolem nečistých, ale i nechápajících. 
Všichni potřebují uzdravení! 
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Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes Sidón územím Desetiměstí ke Galilejskému 
moři. 
Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal ho 
stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl s 
povzdechem k nebi a řekl: „Effatha!“, to znamená: „Otevři se!“ A hned se mu 
otevřel sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil správně. 
Ježíš jim pak přikázal, aby o tom nikomu neříkali. Čím více však jim to přikazoval, 
tím více to rozhlašovali. 
Byli celí užaslí a říkali: „Dobře všechno udělal, i hluchým dává sluch, i němým řeč!“ 
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov 

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

• Děkuji všem, kdo přišli na mimořádný úklid farního kostela na hody. Zároveň 
děkuji všem, kdo se pravidelně do úklidu a další péče o všechny naše kostely a 
kaple zapojujete. 

• Dary v hotovosti v uplynulém týdnu: 4000,-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 a 
Ryzlink rýnský – suchý – velmi svěží lehké víno.  
 

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 s větším počtem účastníků je třeba mít kromě 

https://sbirka.prostejovfarnost.cz/
http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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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. 

• 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.  
 

 
 

https://youtube.com/prostejovfarnost
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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. 

• 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: úterý 7. 9. v 18:00 PsK, čtvrtek 9. 9. v 8:00 
PsK, pátek 10. 9. v 8:00 PsK, sobota 11. 9. v 8:00 PsK.  
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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 5. 9. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 
požehnání. Jste srdečně zváni k účasti v kostele. 

• Ve čtvrtek 9. 9. je v 17:30 mše svatá s katechezí pro děti, je to zároveň první 
hodina výuky náboženství. 

• V neděli 12. 9. je i mše svatá v 9:00 u Povýšení, jako vždy na hody.  
• V neděli 12. 9. v 19:00 budou v kostele PsK zpívané nešpory 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 

•  
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 
• Pro děti jsou v novém školním roce připraveny opět kartičky, spodní část kartičky 

je možné oddělit a nalepit na připravené listy.  Metodika, kterou můžete použít 
pro domácí katechezi, je poměrně rozsáhlá, proto ji vytiskneme jen pro zájemce. 
Zájemci o metodiku pište na farní email. K nahlédnutí je v kostele a na webu 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
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Katechetického centra v Olomouci: 
https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2021/03/10/nedelni-karticky-
2021-2022/ 

 
 

NEMOCNICE PROSTĚJOV 
• 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.“ 
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 proběhne formou malé pouti do Určic. Sejdeme 
se v 8 hodin u kostela Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Pojedeme auty. Mši budeme 
slavit v Určicích.   

 
 

 

 

https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2021/03/10/nedelni-karticky-2021-2022/
https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2021/03/10/nedelni-karticky-2021-2022/
http://prostejov.dcpr.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
mailto:cprprostejov@ado.cz
mailto:korenkovam@email.cz
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MINISTRANTSKÁ POUŤ DO CHOLINĚ 
 
Dne 4.9. se uskutečnila arcidiecézní ministrantská pouť do Cholině. Z naší farnosti 
jelo čtrnáct i s panem jáhnem Černý. Pouť začala mší svatou kterou sloužil Mons. Jan 
Graubner. Začala průvodem všech přítomných ministrantů od kulturního domu až 
do kostela. Potom se všichni ministranti a přítomní usadili a začala mše. V kázání 
vyzdvihnul chování Ježíše v našem věku k Josefovi a Marii. Po mši svaté jsme všichni 
šli na oběd do kulturního domu. Když jsme se naobědvali, šli jsme obcházet 
stanoviště, kterých bylo deset. Tyto stanoviště byly tématicky zaměřené na cnosti 
svatého Josefa. “Dnes jsem se měl velice dobře. Nejvíce mě bavila koulovačka se 
štíty.” říká prostějovský ministrant. My na to máme stejný názor. Naše první 
stanoviště bylo číslo 5, kde jsme řezali dřevo, ze kterého jsme si do Prostějova dovezli 
špalek. Také jsme byli na stanovišti florbalu. Toto stanoviště odkazovalo na florbalový 
turnaj sv. Václava, který proběhne 28. 9. 2021. Akce se zúčastnili i vojáci a my 
ministranti jsme si mohli prohlédnout zbraně, vozidla i výstroj. Na tomto stanovišti 
jsme se nejdéle zdrželi. Naše poslední stanoviště byla krátká adorace. Při této adoraci 
jsme se pomodlili modlitbu olomouckých ministrantů. Po adoraci byla pobožnost 
Panny Marie a nakonec slosování deseti ministrantů o ceny. Akce proběhla úspěšně a 
velmi se nám líbila. 
                                                                                                                 
za 2 až 3 roky zase. 

Pavel Černý a Filip Koutný 
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Mše svaté v Prostějově od 5. 9. do 12. 9. 2021 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

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 

pondělí 
6. 9. Pondělí 23. týdne v mezidobí 

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

Úterý 
7. 9. Úterý 23. týdne v mezidobí Povýšení Kříže 18:00 

středa 
8. 9. Svátek Narození Panny Marie 

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

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
9. 9. Čtvrtek 23. týdne v mezidobí 

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

pátek 
10. 9. Pátek 23. týdne v mezidobí 

Povýšení sv. Kříže 8:00 

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

sobota 
11. 9. Sobota 23. týdne v mezidobí 

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

Sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
12. 9. 

24. neděle v mezidobí – 
prostějovské hody 

Povýšení sv. Kříže 7:30 
Povýšení sv. Kříže 9:00 
sv. Petra a Pavla 9:00 

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