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Nedělník pro prostějovské hody 12. 9. 2021 
(jsou uvedeny texty ze svátku Povýšení svatého Kříže) 

1. čtení – Nm 21,4b-9 
Každý uštknutý, když se na měděného hada podívá, zůstane naživu. 
Hebreové táhli směrem k Rákosovému moři a lid už omrzelo být stále na cestě. Lidé 
mluvili proti Bohu i Mojžíšovi: „Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abychom umřeli 
tady na poušti? Není chléb ani voda. Už máme dost té hladové stravy.“ Hospodin 
poslal proto na lid jedovaté hady, jejichž uštknutí způsobilo smrt mnoha lidí z 
Izraele. Lidé přišli k Mojžíšovi a řekli: „Hřešili jsme, když jsme mluvili proti 
Hospodinu a proti tobě; modli se k Hospodinu, aby od nás odstranil hady.“ A 
Mojžíš se modlil za lid. Hospodin řekl Mojžíšovi: „Udělej si hada a vztyč ho na kůl; 
každý uštknutý, když se na něj podívá, zůstane naživu.“ Mojžíš zhotovil měděného 
hada, vztyčil ho na kůl, a když had někoho uštkl a ten pohlédl na měděného hada, 
zůstal naživu. 
  
Žalm 78 
Nezapomínejte na Boží skutky! 
Slyš, můj lide, mé naučení, 
nastav uši slovům mých úst! 
Otevřu k průpovědi svá ústa, 
vyložím tajemné události z pradávných dob. 
Když Hospodin hubil Izraele, hledali ho, 
obraceli se a sháněli se po Bohu. 
Vzpomínali si, že Bůh je jim skálou, 
že Nejvyšší, Bůh, je jim zachráncem. 
Lísali se k němu ústy, 
ale svým jazykem mu lhali, 
neboť jejich srdce nebylo k němu upřímné 
a nebyli věrni jeho smlouvě. 
On však milostivě odpouštěl vinu a nehubil je, 
často potlačoval svůj hněv 
a nedal zcela vzplát své nevoli. 
  
2. čtení – Flp 2,6-11 
Ponížil se, proto ho také Bůh povýšil. 
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, 
ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl 
jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. 
Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově 
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jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk 
musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán. 
  
Evangelium – Jan 3,13-17 
Syn člověka musí být vyslyšen. 
Ježíš řekl Nikodémovi: „Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z 
nebe, totiž Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen 
Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh 
miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, 
nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět 
odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen.“ 
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 se zapojili do příprav kostela a liturgie na hody. 
• 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 Biskupa Bruna, 
což je Rulandské šedé polosladké. 
 

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 
předepsané ochrany dýchacích cest také platný test nebo očkování 

https://sbirka.prostejovfarnost.cz/
http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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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 
• Výuka náboženství byla 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  

• Druhé setkání bude v pátek 24. 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 – na 

pohoštění přispějte do sbírky při mši, děkuji. 
• 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: středa 15. 9. 17:00 CaM, pátek 17. 9. v 8:00 
PsK. 

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

• Dnes v neděli 12. 9. v 19:00 budou v kostele PsK zpívané nešpory a svátostné 
požehnání. Jste srdečně zváni k účasti v kostele. 

• V úterý 14. 9.  je městská pouť k Povýšení svatého Kříže, mše svatá bude 
v 17:00, více informací najdete výše. 

• VE STŘEDU 15. 9. NEBUDE ZCELA VÝJIMEČNĚ A MIMOŘÁDNĚ 
RANNÍ MŠE SVATÁ V 8:00 V KOSTELE PSK. (návštěva papeže 
Františka) Večerní mše svatá u CaM v 17:00 bude jako obvykle.  

• Ve čtvrtek 16. 9. je v 17:30 mše svatá s katechezí pro děti. 
• V neděli 19. 9. je opět v 18:00 mše svatá v kostele sv. Josefa v Krasicích 
• V neděli 19. 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 

• I v letošním roce bude jednou za měsíc nedělní mši doprovázet zpěvem scholička 
spolu se scholou Dejme toMu. Poprvé to bude příští neděli 19.9. 
Zveme do scholičky všechny mladé zpěváky a zpěvačky (zhruba od 4 let), ty větší 
pak do scholy Dejme toMu. 
Více informací najdete na https://petrpavel.dpv.cz/scholicka/, případně napište 
na jakub.faltynek@outlook.com 

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. 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
https://petrpavel.dpv.cz/scholicka/
mailto:jakub.faltynek@outlook.com
mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
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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. Kartičky pak slouží jako karty, se 
kterými lze hrát hru. 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 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 
 

 
 

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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KONCERTY V PAXU 
P O Z V Á N Í 
Na vystoupení hudební skupiny „StS“ (folk a country Prostějov). 
Neděle 19. září 2021 v 17 hodin v Prostějově na Brněnská ulici v prostorách Paxu 
(vedle kostela sv. Cyrila a Metoděje). 
Za účinkující i pořadatele srdečně zve MVDr. Zuzana Bartošová 
 
P O Z V Á N Í  
Rádi bychom Vás pozvali na koncert mladých muzikantů Antonína a Jana 
Frelichových v prostorách Paxu při kostele sv. Cyrila a Metoděje na Brněnské ulici 
v Prostějově. 
Zazní zde jak slavné, tak i méně známé melodie s jazzovým podkladem. 
Koncert se uskuteční dne 26.9.2021 v 16 hodin. 
Za účinkující i pořadatele srdečně zve MVDr. Zuzana Bartošová 
 

SKAUT 
 

Zveme děti a rodiče na zahajovací skautskou schůzku. Středa 15. 9. 2021 v 17:00. 
Sraz před vchodem do kostela Povýšení sv. Kříže. Info na tel. 732 758 460 (Jana 
Pošvářová). Přijďte se nezávazně podívat, těšíme se na Vás. 11. oddíl Patroni lesa 
Prostějov, YMCA SKAUT, www.ymcaprostejov.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ymcaprostejov.cz/
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Mše svaté v Prostějově od 12. 9. do 19. 9. 2021 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

neděle 
12. 9. 

PROSTĚJOVSKÉ 
HODY/ 

24. neděle v mezidobí  

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 

pondělí 
13. 9. Památka sv. Jana Zlatoústého 

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

Úterý 
14. 9. Svátek Povýšení svatého Kříže Povýšení Kříže 17:00 

středa 
15. 9. Památka Panny Marie Bolestné 

Mše svatá mimořádně nebude 
sv. Cyrila a Metoděje 17:00 

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
16. 9. 

SLAVNOST POSVĚCENÍ 
KOSTELA POVÝŠENÍ 

SVATÉHO KŘÍŽE/ Památka sv. 
Ludmily 

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

Povýšení sv. Kříže 17:30 

pátek 
17. 9. Pátek 24. týdne v mezidobí 

Povýšení sv. Kříže 8:00 

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

sobota 
18. 9. Sobota 24. týdne v mezidobí 

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

Sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
19. 9. 25. 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. Josefa v Krasicích 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 
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