
1 
 

Nedělník pro 26. neděli v mezidobí 26. 9. 2021 
1. ČTENÍ Nm 11,25-29 
Ocitáme se v nejstarších dějinách Izraele (cca 1300 př. Kr.). Židé zakusili Boží vysvobození ze 
zajetí v Egyptě, ale stále Bohu nevěří, a proto reptají. Mojžíš je tím unaven a volá Boha na pomoc. 
Pán mu dává sedmdesát starších. Dva z nich prorokují mimo předpokládaný rámec stánku 
úmluvy. Jsou předobrazem scény z dnešního evangelia. 
Hospodin sestoupil v oblaku a mluvil k Mojžíšovi; vzal z ducha, který spočíval na 
něm, a dal ho sedmdesáti mužům starcům. Když na nich duch spočinul, dostali se 
do prorockého vytržení, ale později se to už nestalo. Dva muži z nich zůstali v 
táboře, jmenovali se Eldad a Medad. I na nich spočinul duch, neboť byli mezi těmi, 
kdo byli písemně určeni. Nevyšli však do stánku úmluvy a dali se do prorokování v 
táboře. Tu přiběhl jeden chlapec a oznámil Mojžíšovi: „Eldad a Medad prorokují v 
táboře.“ Jozue, syn Nunův, Mojžíšův služebník od mládí, řekl: „Pane můj, Mojžíši, 
zabraň jim v tom!“ Mojžíš mu odpověděl: „To tak žárlíš kvůli mně? Kéž by 
Hospodin udělal z celého národa proroky, kéž by dal Hospodin spočinout svému 
duchu na nich!“ 
ŽALM 19 
Existují dvě mezní hranice nebezpečné pro kvalitní praxi víry: lhostejnost a úzkoprsost (strach). 
Přidejme se k modlitbě o pravdivou a čistou bázeň před Hospodinem. 
Odpověď: Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci. 
Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši, – Hospodinův příkaz je 
spolehlivý, – nezkušenému dává moudrost. 
Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá navěky, – Hospodinovy výroky jsou 
pravdivé, – všechny jsou spravedlivé. 
Tvůj služebník si na ně dává pozor – a velmi bedlivě je zachovává. – Kdo však 
pozná každé pochybení? – Očisť mě od chyb, jež jsou mi skryty! 
Chraň svého služebníka před zpupností, – ať mě neovládne! – Pak budu bez úhony 
– a vyvaruji se velkého hříchu. 
2. ČTENÍ Jak 5,1-6 
Zde vrcholí Jakubova obžaloba těch, kteří se domnívají, že mají veškerou budoucnost (zajištění, 
jistotu) ve svých rukou (viz Jak 4,13-17). Ostrá slova jsou i dnes voláním po spravedlivé mzdě 
našim zaměstnancům. 
Nuže tedy, vy boháči: plačte a naříkejte nad strastmi, které na vás přijdou. Vaše 
bohaté zásoby hnijí a vaše šatstvo rozežírají moli. Vaše zlato a stříbro rezaví, a ten 
rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Hromadili jste si majetek i v 
tyto poslední dny. Ale mzda, o kterou jste ošidili sekáče, kteří vám požali pole, ta 
mzda křičí a křik vašich ženců pronikl k sluchu Pána zástupů. Na zemi jste hýřili a 
oddávali se rozkoším, krmili jste se i tehdy, když už nastávala řež. Odsoudili jste 
spravedlivého a připravili ho o život – a on se vám nebrání. 
EVANGELIUM Mk 9,38-43.45.47-48 
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Textu předchází Ježíšova předpověď utrpení a nepochopení, když se učedníci místo soucitu s 
Kristem hádají o prvenství. Ježíš před ně postavil dítě a řekl jim: Kdo přijme jedno z takových 
dětí…“ Jan na Ježíšovu výtku reagoval odvedením pozornosti a snahou zalíbit se („my jsme mu 
bránili“). Proto následují přísná slova. Není třeba bránit druhým, ale sobě, pokud naše myšlenky 
či jednání ubližují. 
Jan řekl Ježíšovi: „Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v tvém jménu. 
Bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem.“ 
Ježíš však řekl: „Nebraňte mu! Přece žádný, kdo ve jménu mém vykoná zázrak, 
nemůže pak hned o mně mluvit špatně. Kdo není proti nám, je s námi. 
Kdokoli vám podá číši vody proto, že jste Kristovi, amen, pravím vám: nepřijde o 
svou odměnu. 
Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří věří ve mne, pro toho by 
bylo lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. 
Svádí-li tě tvá ruka, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez ruky, než 
abys přišel s oběma rukama do pekla, do neuhasitelného ohně. Svádí-li tě tvoje 
noha, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez nohy, než abys byl s 
oběma nohama uvržen do pekla. Svádí-li tě tvoje oko, vyloupni ho! Lépe, abys vešel 
do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, kde 
jejich červ nehyne a oheň nehasne.“ 
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 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. 

https://sbirka.prostejovfarnost.cz/
http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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• 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 je v neděli v 18:00. 

 
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 obrazovku 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 je opět umístěn na stolku v kostele. 

• 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 
• Vyučovací hodina bude ve čtvrtek 30. 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  

• Třetí setkání bude v pátek 8. 10. v 16.30 v katechetickém sále nad sakristiemi, 
vstup z Lutinovovy ulice. 
 

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 
• Další setkání bude v sobotu 2. 10. v 18:00 na faře v rybárně – více najdete na 

povyseni.dpv.cz v aktualitách. 
 

 
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: pondělí 27.9. 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. 

• V neděli 26. 9. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 
požehnání. Jste srdečně zváni k účasti v kostele.  

• Ve čtvrtek 30. 9. je v 17:30 mše svatá s katechezí pro děti. 
• V neděli 3. 10. 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 

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


5 
 

• I v letošním roce bude jednou za měsíc nedělní mši doprovázet zpěvem scholička 
spolu se scholou Dejme toMu. 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. 

• Koncert varhanního festivalu Karla Hejduška, který se měl konat v neděli 26. září 
v kostele sv. Petra a Pavla, je zrušen. Děkuji všem za pochopení. 

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 
 

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/ 

 
MINISTRANTI 

1) Ministrantské schůzky budou bývat v pátek od 16.00 do 17.30 hodin na CMG. 
Zveme mezi nás i nové kluky, co by chtěli začít ministrovat. 
 
2) Zveme ministranty v úterý 28. září na pouť ke sv. Václavu do Olomouce. 
Po společné mši sv. s otcem arcibiskupem se uskuteční florbalový ministrantský 
turnaj. 

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 

https://petrpavel.dpv.cz/scholicka/
mailto:jakub.faltynek@outlook.com
mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.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
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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 
 

OHROZIMSKÁ POUŤ 
 
Římskokatolická farnost Ohrozim zve na Svatováclavskou pouť do Ohrozimi toto 
úterý 28.9.2021. V 9:30 modlitba růžence a v 10:00 poutní mše svatá. 
 

ČTĚTE NEZBEDU A CVRČKA 
 
Nabízíme dětem i jejich rodičům dva křesťanské časopisy, které mohou být jejich 
tištěnými průvodci v objevování duchovních hodnot i formování jejich postojů k 
lidem i světu. 
 
NEZBEDA je zaměřen na děti ve věku od 7 do 12 let a vychází již třicet let. Jeho 
obsah tvoří například rozhovory se zajímavými a inspirativními lidmi, příběhy, 
články o lidech, kteří nám mohou být příkladem vytrvalosti, poctivosti a víry, 
komiksová zpracování životopisů světců, rubriky pro šikovné ruce a bystré hlavy, 
zajímavosti z přírody i techniky a oblíbená stránka humoru. Svým obsahem také 
reaguje na aktuální liturgickou dobu, ve které je časopis vydáván. 
Nezbeda vychází 11x ročně, prázdninové dvojčíslo je rozšířeno. 
 
CVRČEK je volitelnou přílohou Nezbedy a je zaměřen na předškolní děti. Každé 
číslo je tematicky zaměřeno na rozvoj některé vlastnosti nebo dovednosti. Spolu se 
svými rodiči tak může malý čtenář pomocí kreativních článků i aktivit formovat svůj 
vztah k Bohu, lidem i ke světu. 
 
Další informace i ukázky: www.casopisnezbeda.cz. Na vyžádání zdarma zasíláme 
ukázkové výtisky. Leoš Hrdlička, šéfredaktor Nezbedy 
 

 
KONCERT V PAXU 

 

mailto:cprprostejov@ado.cz
mailto:korenkovam@email.cz
http://www.casopisnezbeda.cz/
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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 

SHM Prostějov 
• Srdečně zveme všechny děti na tábory o podzimních prázdninách, tedy od 26. do 

30. října. S mladšími dětmi (od 7 do 13 let) se vydáme na dobrodružnou výpravu 
do vesmíru a se staršími (od 12 do 16 let) budeme řešit zapeklitý detektivní 
případ. Všechny informace a přihlašování najdete na stránkách shmpv.cz.  

 

 

OMALOVÁNKA PRO DĚTI K DNEŠNÍMU EVANGELIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shmpv.cz/
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Mše svaté v Prostějově od 26. 9. do 3. 10. 2021 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

neděle 
26. 9. 26. 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 

pondělí 
27. 9. 

Památka sv. Vincence z Pauly, 
kněze 

Povýšení sv. Kříže 8:00 

sv. Petra a Pavla 18:30 

Úterý 
28. 9. 

SLAVNOST SV. VÁCLAVA, 
MUČEDNÍKA, PATRONA 

ČESKÉHO NÁRODA 

Povýšení sv. Kříže 18:00 

sv. Petra a Pavla 18:30 

Středa 
29. 9. 

Svátek sv. Michaela, Gabriela a 
Rafaela, archandělů 

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

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
30. 9. 

Památka sv. Jeronýma, kněze a 
učitele církve 

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

pátek 
1. 10. 

Památka sv. Terezie od Dítěte 
Ježíše, panny a učitelky církve 

Povýšení sv. Kříže 8:00 

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

sobota 
2. 10. Památka svatých andělů strážných 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
3. 10. 27. 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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