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Nedělník pro 28. neděli v mezidobí 10. 10. 2021 
1. ČTENÍ Mdr 7,7-11 
Kniha Moudrosti je nejmladší ve Starém zákoně. Autor v této části „zpívá“ chvalozpěv na 
moudrost. Uvědomuje si, že i král je smrtelný obyčejný člověk. Proto prosí o moudrost, která zde 
neoznačuje vzdělanost či chytrost. Moudrost označuje něco, co má charakter živé Boží milosti, 
zvláštního daru. Přesnější odpověď najdeme až o sto let později v Novém zákoně. 
Modlil jsem se, a byl mi dán rozum, prosil jsem, a ducha moudrosti v úděl jsem 
přijal. Jí jsem dal přednost před žezly a trůny a bohatství ve srovnání s ní jsem 
pokládal za nic. Nesrovnával jsem s ní neocenitelný drahý kámen, protože všechno 
zlato je vzhledem k ní jen troška písku a za bláto lze počítat vedle ní stříbro. 
Miloval jsem ji nad zdraví a krásu, chtěl jsem ji mít raději než denní světlo, poněvadž 
nehasne její záře. 
Spolu s ní se mi dostalo všeho dobra a skrze ni nespočetného bohatství. 
ŽALM 90 
Teprve když člověk zjistí, že hranice života, času nejsou jen omezením, ale i cestou k moudrosti, 
může naplno zpívat tento žalm. Opřeme se s důvěrou o Boha a připojme se k žalmistovi. 
Odpověď: Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. 
Nauč nás počítat naše dny, – ať dojdeme k moudrosti srdce. – Obrať se, 
Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat? – Slituj se nad svými služebníky! 
Nasyť nás brzy svou slitovností, – ať jásáme a radujeme se po celý život! – Potěš 
nás za dny, kdy jsi nás soužil, – za léta, kdy jsme zakoušeli zlé. 
Nechť se ukáže tvým služebníkům tvoje dílo, – tvá sláva jejich synům. – Ať je nad 
námi dobrotivost Pána, našeho Boha, – dej zdar práci našich rukou, – dej zdar práci 
našich rukou! 
2. ČTENÍ Žid 4,12-13 
Propracovaný text listu Židům obhajuje legitimitu Kristova kněžství, a tím také vykoupení. Ve 4. 
kapitole předkládá důkazy z Písma. A právě tyto důkazy autor podtrhuje slovy, která dnes čteme. 
Jde mu o moc a sílu Božího slova. 
Boží slovo je plné života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč: proniká až k 
rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a pronáší soud i nad nejvnitřnějšími 
lidskými myšlenkami a hnutími. Není tvora, který by se před Bohem mohl ukrýt, 
před jeho očima je všechno nahé a odkryté a jemu se budeme zodpovídat. 
EVANGELIUM Mk 10,17-30 
Pokračujeme v textech, které jsou v rámci Markova evangelia věnovány učedníkům. Oni mají 
především porozumět. Život věčný není jen otázkou splnění předpisů (viz Mk 10,2 – minulá 
neděle). Jde o svobodu srdce, v níž opustíme vlastní svět jistot a opřeme se o Boha. Proto je důležité 
číst nejen první část úryvku (Mk 10,17-22), ale i druhou (v. 23-31). Bůh skutečně náš život a 
naše srdce naplní. 
Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: 
„Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“ 
Ježíš mu odpověděl: „Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden: 
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Bůh. Znáš přikázání: ‘Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, 
nebudeš podvádět, cti svého otce i matku!’“ 
On mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí.“ Ježíš na 
něho pohlédl s láskou a řekl mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a 
rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“ On pro to 
slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. 
Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, 
kdo mají bohatství!“ Učedníci užasli nad jeho slovy. Ježíš jim však znovu řekl: „Děti, 
jak je těžké vejít do Božího království! Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde 
bohatý do Božího království.“ 
Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou: „Kdo tedy může být spasen?“ 
Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je 
možné všechno.“ 
Tu mu řekl Petr: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou.“ 
Ježíš odpověděl: „Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo 
sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby nedostal 
stokrát víc nyní v tomto čase: domy, bratry a sestry, matky a děti i pole, a to i přes 
pronásledování, a v budoucím věku život věčný.“ 
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 na účet 2550,- Dary v hotovosti: 50000,-Kč. Velké Pán Bůh zaplať. 
• 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. 

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 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 

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

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
• Vyučovací hodina bude ve čtvrtek 14. 10. 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  

• Čtvrté setkání bude v pátek 22. 10. v 16.30 v katechetickém sále nad sakristiemi, 
vstup z Lutinovovy ulice. 
 

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 
• Další setkání bude v sobotu 16. 10. v 18:00 na faře v rybárně – více najdete na 

povyseni.dpv.cz v aktualitách. 
 

PŘÍPRAVA DOSPĚLÝCH NA KŘEST  
• Na podzim začne příprava dospělých na křest. Neváhejte oslovit ty, kdo o křtu 

uvažují nebo hledají Boha. Vlastnímu katechumenátu předchází období rozlišení a 
rozhodování prekatechumenát.  

 
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 13.10. 17:00 CaM, čtvrtek 14.10. 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 10. 10. v 17:00 bude setkání členů živého růžence. 
• Dnes v neděli 10. 10. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 

požehnání. Jste srdečně zváni k účasti v kostele.  
• Ve čtvrtek 14. 10. je v 17:30 mše svatá s katechezí pro děti. 
• V neděli 17. 10. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 

požehnání. Jste srdečně zváni k účasti v kostele.  

https://povyseni.dpv.cz/
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• 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 čtvrtek 21. 10. v 18:30 je na faře setkání pastorační rady. 
• 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. 

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 
 

 POUT ZA OBNOVU RODIN A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ 
• V sobotu 23. 10 v katedrále sv. Václava v Olomouci 
• 15:00 růžence 
• 16:00 adorace 
• 17:00 mše svatá 

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 

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. 

 
NEMOCNICE PROSTĚJOV 

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

 

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/
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/
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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 
 

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Zelená pro vzdělávání dospělých a seniorů "opět svítí"! 
Stýská se Vám po školních lavicích? Centrum celoživotního učení při 
Cyrilometodějském gymnáziu, ZŠ a MŠ v Prostějově přichází ve školním roce 
2020/2021 s novou nabídkou počítačových, výtvarných kurzů a kurzem 
trénování paměti.  

Od 19. 10. 2021 Vás zveme do Rozšiřujícího kurzu pro začátečníky. Zde 
se naučíte pracovat s internetem, vyhledávat důležité informace. Založíte si e-
mailovou adresu a naučíte se zasílat a přijímat zprávy. Zorientujete se v systému 
složek, souborů, zpracování příloh a ukládání dokumentů.  

Pro pokročilejší uživatele jsou připraveny kurzy vyšší úrovně – Práce s flash 
diskem, práce s fotografií, MS Excel pro začátečníky a Kurz Powerpoitu. 
Účastníci tak mohou v průběhu roku získat ucelený soubor vědomostí a dovedností 
v práci na počítači. Kurz bude zahájen dle zájmu přihlášených. 

Umělecky orientovaní zájemci se mohou přihlásit na Výtvarný kruh kreslení 
a malování pro dospělé (každé úterý od 16 hodin) a kroužek Paličkování (každé 
úterý od 15 hodin, zahajujeme v listopadu).  

Nově nabízíme Kurz trénování paměti. Kurz je hodný nejen pro seniory, ale 
pro každého bez rozdílu věku a vzdělání, kdo si chce procvičit a zlepšit fungování 

http://prostejov.dcpr.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
mailto:cprprostejov@ado.cz
mailto:korenkovam@email.cz
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paměti, zvýšit využití mozku a efektivitu učení. Kurz bude zahájen dle zájmu a 
možností přihlášených. 
 

V kurzech se snažíme vytvářet bezpečné, vnímavé a sociálně ohleduplné 
prostředí a zajistit individuální přístup k jednotlivcům, přizpůsobovat tempo práce a 
vytvářet společenství lidí se stejnými zájmy. 

Kurzy probíhají s finanční podporou Olomouckého kraje. 
V případě zájmu o některý z kurzů se můžete informovat a přihlásit u Mgr. 

Jitky Havlíčkové, tel: 582 302 554, emailem na adresu: havlickova@cmgpv.cz 
nebo osobně ve škole.  
Více informací naleznete také na webových stránkách: http://ccu.cmgpv.cz 

 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:novotna@cmgpv.cz
http://ccu.cmgpv.cz/
http://shmpv.cz/


8 
 

Mše svaté v Prostějově od 10. 10. do 17. 10. 2021 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

neděle 
10. 10. 28. 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 
11. 10. Pondělí 28. týdne v mezidobí 

Povýšení sv. Kříže 8:00 

sv. Petra a Pavla 18:30 

Úterý 
12. 10. Úterý 28. týdne v mezidobí Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
13. 10. Středa 28. týdne v mezidobí 

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

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
14. 10. Čtvrtek 28. týdne v mezidobí 

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

pátek 
15. 10. 

Památka sv. Terezie od Ježíše, 
panny a učitelky církve 

Povýšení sv. Kříže 8:00 

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

sobota 
16. 10. Sobota 28. týdne v mezidobí 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
17. 10. 29. 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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