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Nedělník pro 30. neděli v mezidobí 24. 10. 2021 
1. ČTENÍ Jer 31,7-9 
Text čtení spadá do období po první deportaci (597 př. Kr.), když byl Jeruzalém obležen a vzdal 
se Babyloňanům. Tehdy byla část obyvatel odvlečena a Jeremiáš, který zůstal, prorokuje: 
„…přivedu je zpět do země, kterou jsem dal jejich otcům…“ (Jer 30,3). V této souvislosti pak 
zaznívá i náš text. Příchod žen těhotných a v šestinedělí má dokládat, že jde o pokojný a bezpečný 
návrat. 
Tak praví Hospodin: „Oslavujte Jakuba, jásejte nad prvním z národů, ať je slyšet váš 
jásot: Zachránil Hospodin svůj národ, zbytky Izraele! 
Hle, přivedu je nazpět ze severní země, shromáždím je od končin země; slepí a 
kulhaví budou mezi nimi, spolu se ženami v naději a nedělkami; veliký zástup bude 
těch, kteří se sem vrátí. 
Přicházejí s pláčem, ale útěchou je doprovázím; přivedu je k vodním proudům 
přímou cestou, na níž neklopýtnou. Stal jsem se totiž Izraeli otcem, Efraim je mým 
prvorozencem.“ 
ŽALM 126 
Žalm navazuje na zaslíbení návratu ze zajetí domů, jak čteme v prvním čtení. Lze připojit nejen 
vzpomínku na dávné události, ale i naději, že Bůh proměňuje každou složitou situaci v našem 
životě. 
Odpověď: Velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost. 
Když Hospodin přiváděl siónské zajatce, – byli jsme jako ve snách. – Tehdy byla 
naše ústa plná smíchu – a náš jazyk plný jásotu. 
Tehdy se říkalo mezi pohany: – „Velkou věc s nimi udělal Hospodin!“ – Ano, 
velkou věc s námi udělal Hospodin, – naplnila nás radost. 
Hospodine, změň náš osud, – jako se mění údolí na jihu země. – Kdo sejí v slzách, – 
žnout budou s jásotem. 
Vycházejí s pláčem, – když nesou semeno k setí: – přijdou však s jásotem – a 
přinesou své snopy. 
2. ČTENÍ Žid 5,1-6 
Pokračujeme ve čtení listu Židům, který rozebírá, zda mohl být Ježíš veleknězem, který přinesl 
oběť za nás všechny. Autor nejprve předloží podmínky, které musí velekněz splnit, a následně 
ukazuje, jak se tyto předpoklady odráží na Ježíšovi. Čteme jen část této úvahy. 
Každý velekněz je brán z lidu a bývá ustanoven pro lid v jeho záležitostech u Boha, 
aby podával dary a oběti za hříchy. Protože sám je stejně podroben slabosti, je 
schopen cítit s chybujícími a bloudícími. A proto musí podávat oběti za hřích sám za 
sebe jako za ostatní lidi. Nikdo si však nemůže tu důstojnost vzít sám, nýbrž musí 
být povolán od Boha jako Árón. 
Tak si ani Kristus nepřisvojil slávu velekněžství sám, ale dal mu ji ten, který mu řekl: 
„Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil“, jak říká i na jiném místě: „Ty jsi kněz 
navěky podle řádu Melchizedechova.“ 
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EVANGELIUM Mk 10,46-52 
Tento text je velmi důležitý. Představuje v evangeliu předěl – demonstruje vzorový výsledek 
evangelijní misie. Na slepci lze ukázat, co znamená „setkat se s Kristem“. Nejen být uzdraven od 
nemoci, ale jako učedník následovat Pána a vstoupit s ním do Jeruzaléma, abychom naplno 
zakusili sílu Velikonoc. 
Když Ježíš a jeho učedníci s velkým zástupem vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý 
žebrák – Timaiův syn Bartimaios. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, začal 
volat: „Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou!“ Mnozí ho okřikovali, aby mlčel. 
On však křičel ještě víc: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ 
Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho!“ Zavolali tedy toho slepce a řekli mu: „Buď 
dobré mysli, vstaň, volá tě!“ On odhodil plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš se 
ho zeptal: „Co chceš, abych pro tebe udělal?“ 
Slepec odpověděl: „Mistře, ať vidím!“ 
Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě zachránila!“ A ihned začal vidět a šel tou cestou za 
ním. 
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov 

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

• Velké Pán Bůh zaplať za sbírku na oprava a údržbu. 
• DNES SE SE KONÁ SBÍRKA NA MISIE. 
• 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 
 

VLÁDNÍ OPATŘENÍ 
• Od 25. 10. platí tato pravidla:  

 Bohoslužby 
• Není třeba dokládat OTN 
• U vchodu se používá dezinfekce. 
• Ti, kdo nejsou členy jedné domácnosti, dodržují rozestupy 

1,5 m. 
• Jako ochranu nosu a úst je nutné použít respirátor nebo 

obdobný prostředek splňující předepsané parametry.  
• Je doporučeno vynechat podání ruky a přijímat na ruku.  

https://sbirka.prostejovfarnost.cz/
http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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 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, toto má pro 
některé skupiny a činnosti svá pravidla.  
 

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. 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
• Vyučovací hodina nebude, jsou podzimní prázdniny. 

https://youtube.com/prostejovfarnost


4 
 

• 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. 
• Jedná se o pravidelnou volnočasovou aktivitu v neměnném kolektivu – není třeba 

dokládat OTN. 
 

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ  
• Čtvrté setkání bude v pátek 5. 11. v 16.30 v katechetickém sále nad sakristiemi, 

vstup z Lutinovovy ulice. 
• Jedná se o pravidelnou volnočasovou aktivitu v neměnném kolektivu – není třeba 

dokládat OTN. 
 

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 
• Další setkání proběhne v sobotu 30. 10. v 18:00 na faře. 
• Jedná se aktivitu v počtu do 20 účastníků, není třeba dokládat OTN. 

 
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 27.10. 8:00 PsK, středa 27.10. 17:00 
CaM, čtvrtek 28.10. 8:00 PsK, pátek 29. 10. v 8:00, neděle 24. 10. 18:00 sJ. 

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

• Ve středu 27. 10. bude v 16:00 mše svatá v kapli sv. Anny. 
• Ve čtvrtek 28. 10. v 10:30 bude mše svatá v kapli sv. Andělů strážných. 
• V neděli 31. 10. bude ve 14:30 dušičková pobožnost na hřbitově. 
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• V neděli 31. 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 ty, kdo se připravují na přijetí svátosti křtu, na 
první svatou zpověď a první svaté přijímání a na biřmování. 

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 

• DNES SE KONÁ SBÍRKA NA MISIE. 
• Celková částka nedělních sbírek „na opravy“ za oba kostely je 10.079, - Kč. Pán 

Bůh zaplať. 
• Adorace pro mládež 29. 10. 19:30–21 h v kostele sv. Petra a Pavla. 
• 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. Josef Klinkovský, SDB, 
tel: 608629241 

 
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. 

 
CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s. 

Filipcovo nám. 20/4, 796 01 Prostějov, 
http://prostejov.dcpr.cz, cprprostejov@ado.cz, tel. 608 228 464 
 
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-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/
http://prostejov.dcpr.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
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V případě zájmu se můžete hlásit na tel: 732 293 954 nebo emailem na adresu: 
cprprostejov@ado.cz. nebo  zakopal.f@seznam.cz  
 
Zveme všechny zájemce na semináře Pavla Mečkovského  
DĚTI A EMOCE 
3.11. 2021 v 17:30 
a 
SOUROZENECKÉ KONSTELACE 
24.11. 2021 v 17:30 
KDE: V prostorách CYRILOMETODĚJSKÉHO GYMNÁZIA PROSTĚJOV 
v případě nepříznivé epidemiologické situace proběhne seminář on line  
Vstupné: 60 Kč jednotlivec /80 Kč rodičovský pár 
Součástí semináře je hlídání dětí 
Přihlásit se můžete na: 1url.cz/AKj2m 
kontakt: cprprostejov@ado.cz, tel: 732 293 954 
 
Zveme všechny zájemce na semináře Pavla Mečkovského  
HODNÝ VERSUS ZODPOVĚDNÝ RODIČ 
2.11. 2021 v 9:00 
KDE: V prostorách MATEŘSKÉ CENTRUM V KOSTELCI NA HANÉ, 
v prostorách TJ Sokol Kostelec na Hané, Tyršova 428, Kostelec na Hané 
v případě nepříznivé epidemiologické situace proběhne seminář on line 
Přihlásit se můžete na: 1url.cz/AKj27 
kontakt: cprprostejov@ado.cz, tel: 732 293 954 
 
V případě vašeho zájmu o některou z nabídek, se můžete přihlásit u Bc. Blanky 
Neckařové nebo emailem na adresu: cprprostejov@ado.cz. 
 

DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL K 
MISIJNÍ NEDĚLI 24. ŘÍJNA 2021 

Milí přátelé misií, 

příští neděli budeme slavit 95. Světový den misií, Misijní neděli. Ve všech 
kostelích na celém světě se budeme modlit za to, aby se evangelium šířilo do celého 
světa. Téma tohoto dne pro letošní rok „Je přece nemožné, abychom nemluvili o 
tom, co jsme viděli a slyšeli“ je pozváním pro každého z nás, abychom Boží lásku, 
kterou nosíme v srdci, předávali dál. Toto misijní povolání Ježíš adresuje všem, ale 
každému jinak. Misijní neděle je svátkem celosvětového společenství, ve kterém si 
navzájem vyměňujeme dary duchovní i materiální. Misijní neděle je nejsilnější 

mailto:cprprostejov@ado.cz
mailto:zakopal.f@seznam.cz
https://1url.cz/AKj2m
mailto:cprprostejov@ado.cz
https://1url.cz/AKj27
mailto:cprprostejov@ado.cz
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celosvětovou solidaritou, kdy se v jeden den víc jak miliarda lidí v mnoha zemích 
světa modlí za společné dílo evangelizace. 

V lidských dějinách se vždy vyskytly roky, které zpětně považujeme za 
přelomové pro další vývoj a ten minulý takový určitě byl. Celosvětová pandemie 
covid-19 s sebou přinesla nejen spoustu nemocných, žel také obětí, ale rovněž 
bezprecedentní bezpečnostní opatření zasahující do životů lidí. Ti křehcí a zranitelní 
pocítili svou křehkost a zranitelnost ještě více. Lidé se musejí potýkat s dramatickým 
propadem příjmů a nedostatkem pracovních příležitostí obzvláště v chudých 
misijních zemích. 

Upřímně Vám děkuji za modlitby a veškerou podporu papežských misií v tak 
těžkém loňském roce. Díky Vaší štědrosti můžeme z fondu Papežského misijního 
díla šíření víry v České republice pomoci chudým lidem v Bangladéši, Paraguay a 
Ugandě částkou více jak 3 miliony korun. V těchto zemích podporujeme katechisty, 
stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky. 
Podáváme pomocnou ruku všem potřebným. Z fondu Korona jsme podpořili 
nákup nejzákladnějších potravin a léků pro nejvíce zasažené pandemií v Zimbabwe, 
Malawi, Pákistánu, Bangladéši, Srí Lance a Indii. 

Každý pokřtěný je poslaný hlásat evangelium, to znamená radost do celého 
světa. Misie jsou v dalekých zemích Afriky, Asie, Jižní a Střední Ameriky a Oceánie, 
ale mějme na paměti, že jsou některé periferie také blízko nás, v městských centrech, 
domovech důchodců, v práci nebo přímo v našich rodinách. Svět je prostor, ve 
kterém působíme a vytváříme vztahy. Tento svět máme přetvářet naší žitou vírou, 
radostí a nadšením. Slovy papeže Františka: „Výzvou pro misijní poslání je 
pochopit, co nám v této době říká Bůh. Nemoc, utrpení, strach, izolace nás 
nenechávají v klidu. Doléhá na nás chudoba těch, kdo umírají v osamocení, kdo jsou 
ponecháni na pospas, kdo přicházejí o práci a výdělek, těch, kdo nemají domov a 
nemají co jíst.“ 

Záleží jen na nás, jak zareagujeme na Boží výzvy této jistě nelehké doby. 

Za Vaši letošní štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim 
blízkým žehná jáhen Leoš Halbrštát národní ředitel Papežských misijních děl 
v České republice 

 

 

-* 
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Mše svaté v Prostějově od 24. 10. do 30. 10. 2021 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

neděle 
24. 10. 

30. neděle v mezidobí  
za misie 

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 
25. 10. Pondělí 30. týdne v mezidobí 

Povýšení sv. Kříže 8:00 

sv. Petra a Pavla 18:30 

Úterý 
26. 10. Úterý 30. týdne v mezidobí Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
27. 10. Středa 30. týdne v mezidobí 

Povýšení sv. Kříže 8:00 
sv. Anny 16:00 

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

Čtvrtek 
28. 10. Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 

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

sv. Andělů strážných 10:30 
Povýšení sv. Kříže 17:30 

Pátek 
29. 10. Pátek 30. týdne v mezidobí 

Povýšení sv. Kříže 8:00 

Povýšení sv. Kříže 18:00 

sv. Petra a Pavla 18:30 

sobota 
30. 10. Sobota 30. týdne v mezidobí 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
31. 10. 31. 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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