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Nedělník pro 31. neděli v mezidobí 31. 10. 2021 
1. ČTENÍ Dt 6,2-6 
Kniha Deuteronomium vznikla později než první čtyři knihy Mojžíšovy. Je opakováním zákonů, 
které obsahují. Jde však o výklad, klade jiný důraz. V Dt 5 se opakuje Desatero. Náš text 
obsahuje jednu z nejslavnějších pasáží Starého zákona, tzv. Šema Israel. Jde o vyznání i závazek 
víry. 
Mojžíš řekl lidu: „Boj se Hospodina, svého Boha, a zachovávej všechny jeho zákony 
a příkazy, které já ti přikazuji – ty, tvůj syn a syn tvého syna – po všechny dny svého 
života, abys byl dlouho živ. 
Slyš, Izraeli, svědomitě je zachovávej, aby se ti dobře vedlo, abyste se velmi 
rozmnožili, jak to slíbil Hospodin, Bůh tvých otců, že ti dá zemi oplývající mlékem a 
medem. 
Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. Miluj Hospodina, svého 
Boha, celým srdcem, celou duší a celou svou silou! Ať tato slova, která ti dnes 
přikazuji, zůstanou v tvém srdci!“ 
ŽALM 18 
Žalm je odpovědí na první čtení. Byli jsme Bohem pozváni a žalmista reaguje: „Miluji tě…“! 
Odpověď: Miluji tě, Hospodine, má sílo! 
Miluji tě, Hospodine, má sílo, – Hospodine, má skálo, mé útočiště, zachránce můj! 
Můj Bože, má skálo, na niž se utíkám, – můj štíte, rohu mé spásy, ochrano má! – 
Budu vzývat Hospodina, jemuž náleží chvála, – a od svých nepřátel budu 
vysvobozen. 
Ať žije Hospodin, požehnána buď moje Skála, – sláva buď Bohu, mému spasiteli! – 
Veliká vítězství jsi popřál svému králi, – dáváš přízeň svému pomazanému. 
2. ČTENÍ Žid 7,23-28 
Pokračujeme v četbě listu Židům. Teologicky náročný, propracovaný text si klade základní otázku 
o Kristově kněžství a jeho oběti. Čteme závěr úvahy věnované kněžství podle Žalmu 110 a 
zmíněnému nežidovskému knězi Melchizedechovi. Žalm zaslibuje kněze podle vzoru této postavy. 
Bratři! V době starozákonní se mnozí stávali kněžími, protože umírali, a nemohli 
tedy jimi být stále; Ježíš však je navěky, a proto jeho kněžství nepřechází na někoho 
jiného. Proto také je schopen přinést navždy spásu těm, kdo skrze něho přicházejí k 
Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval. 
Ano, právě takového velekněze jsme potřebovali: aby byl svatý, nevinný, 
neposkvrněný, oddělený od hříšníků, vyvýšený nad nebesa, který nemá zapotřebí, 
jako jiní velekněží, stále a stále podávat oběti nejprve za hříchy vlastní a teprve 
potom za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když sám sebe přinesl v oběť. 
Zákon totiž ustanovuje za vele-kněze lidi, kteří jsou podrobeni slabosti; ale ona 
přísaha – pozdější než Zákon – ustanovuje Syna, který dosáhl dokonalosti navždy. 
EVANGELIUM Mk 12,28b-34 
S blížícím se koncem liturgického roku se také blížíme k závěru Markova evangelia. Ježíš dostává 
poslední otázky, svým způsobem nejzásadnější. Pán cituje dvě místa ze Starého zákona: Dt 6,4-5 
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(viz první čtení) a Lv 19,18. Ani jedna citace není z Desatera, ale obě na něj navazují, jde tedy o 
jeho interpretaci. 
Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které přikázání je první 
ze všech?“ 
Ježíš odpověděl: „První je toto: ‘Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. 
Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou 
myslí a celou svou silou.’ Druhé je toto: ‘Miluj svého bližního jako sám sebe.’ Žádné 
jiné přikázání není větší než tato.“ 
Učitel Zákona mu na to řekl: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že on je jediný 
a není jiného kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou 
a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary.“ 
Když Ježíš viděl, že učitel Zákona odpověděl rozumně, řekl mu: „Nejsi daleko od 
Božího království.“ A nikdo se už neodvážil dát mu nějakou otázku. 
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 
 

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.  

 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 

https://sbirka.prostejovfarnost.cz/
http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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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 
• Vzhledem k epidemiologické situaci v okrese Prostějov a vzhledem 

k nemocem a karanténám dětí o kterých víme, se ve čtvrtek 4. 11. výuka 
konat nebude, sledujte emaily, které jste uvedli na přihláškách. 

• Vyučování probíhá v prostorách ZŠ při CMG. 

https://youtube.com/prostejovfarnost


4 
 

• 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  
• Vzhledem k epidemiologické situaci v okrese Prostějov a vzhledem 

k nemocem a karanténám dětí o kterých víme, se v pátek 5. 11. setkání 
nebude, sledujte emaily, které jste uvedli při zápisu dětí. 
 

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 
• Další setkání proběhne v sobotu 6. 11. 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 už nejsou volné úmysly. 
• 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 31. 10. BUDE VE 14:30 DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST 
NA HŘBITOVĚ. 

• Dnes v neděli 31. 10. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 
požehnání. Jste srdečně zváni k účasti v kostele. 

• V pondělí 1. 11. bude také mše svatá v 18:00 u PsK 
• V úterý 2. 11. bude také mše svatá v 8:00 u PsK. 
• Ve středu 3. 11. se sejde v 19:00 pastorační rada farnosti. 
• Ve čtvrtek 4. 11. i když nebude výuka náboženství, bude při mši sv. v 17:30 

katecheze pro děti.  
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• Pátek 5. 11. je první v měsíci, po ranní mši svaté budou litanie a požehnání na 
které naváže celodenní adorace až do večerní mše svaté. Je třeba se zapsat na 
služby. 

• Také po večerní mši svaté v pátek 5. 11.  budou litanie a svátostné požehnání. 
• Na první pátek také rádi navštívíme nemocné – pokud o někom, kdo chodil do 

kostela a už nechodí, víte, pak můžete návštěvu zprostředkovat.  
• Na první sobotu 6. 11. se bude při mši svaté udělovat svátost nemocných. 
• V neděli 7. 11. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 

požehnání. Jste srdečně zváni k účasti v kostele. 
• V sakristii je možné si zakoupit kalendáře.  
• V sakristii je možné zakoupit knihu modliteb za umírající a zemřelé – knihy byly 

nakoupeny za výhodnou cenu 65,- Kč. 
• 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 

• V úterý 2.11.2021 (Památka zemřelých) bude v kostele sv. Petra a Pavla večerní 
mše sv. v 18:30. 

• Ve středu 3.11.2021 bude v kostele adorace s modlitbami za kněze. Začátek v 
17:30. 

• 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. 

 

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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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." 

V případě zájmu se můžete hlásit na tel: 732 293 954 nebo emailem na adresu: 
cprprostejov@ado.cz. nebo  zakopal.f@seznam.cz  
 
SETKÁNÍ SENIORŮ VE STŘEDU 3. 11. VZHLEDEM KE ZHORŠENÉ 
EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI NEBUDE. 
 
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. 
 

http://prostejov.dcpr.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
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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MODLITBA ZA ZEMŘELÉ 
• Apoštolská penitenciárie rozhodla, že modlitba za zemřelé se bude i letos 

konat po celý měsíc listopad: 
 Na základě modlitby za zemřelé na hřbitově (jakákoliv modlitba za 

zemřelé, i jen vnitřní) nejen od 1. do 8., ale je možné si vybrat 
libovolných osm dnů v měsíci listopadu. 

 Na základě modlitby v kostele nebo v kapli (Otče náš s Věřím v Boha) 
nejen 2. 11., ale v jakýkoliv jeden libovolný den v listopadu. 

 Tři další podmínky – svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na 
úmysl svatého otce je možné splnit řadu dní předtím nebo potom, 
kdy byl vykonán předepsaný odpustkový úkon (modlitba za 
zesnulé na hřbitově v nebo modlitba Otče náš a Věřím v Boha 
v kostele), také je třeba nemít zalíbení v žádném hříchu ani 
v lehkém.  

 Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů 
nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s 
pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí pokud se v 
modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s 
úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. 
přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše 
nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.  
Mohou to být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, 
růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za 
zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je 
součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství, 
obětování Bohu bolestí a útrap vlastního života.  

 

POMOC PŘI PROBLÉMECH S DODAVATELI PLYNU A ELEKTŘINY 
 Milí farníci, 

společnost Kristýn služebník z olomouckého arcibiskupství, která 
spravuje a zajišťuje energie ve farnostech, nabízí pomoc ve formě 
konzultací a poradenství pro Ty, kteří se dostali do tíživé situace 
v souvislosti s ukončením dodávky energií od dodavatele Bohemia 
energii a dalších společností. 

 Podrobnější informace a kontakty naleznete na plakátku ve vývěsce, nebo 
na stránkách www.kristyn.cz. 

 

 

http://www.kristyn.cz/
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Mše svaté v Prostějově od 31. 10. do 7. 11. 2021 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

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 

pondělí 
1. 11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 

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

Úterý 
2. 11. 

Vzpomínka NA VŠECHNY 
VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

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

Středa 
3. 11. Středa 31. týdne v mezidobí 

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

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
4. 11. 

Památka sv. Karla Boromejského, 
biskupa 

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

Pátek 
5. 11. Pátek 31. týdne v mezidobí 

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

sobota 
6. 11. Sobota 31. týdne v mezidobí 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
7. 11. 32. 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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