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Nedělník pro 32. neděli v mezidobí 7. 11. 2021 
1. ČTENÍ 1 Král 17,10-16 
Příběh se odehrává v 9. stol. př. Kr. v době, kdy v Severním Izraeli vládl král Achab a jeho 
pohanská manželka Jezabel (původem z pohanského Sidonu, dnešní Libanon), která přinesla do 
země pohanské kulty. Hospodin trestá odpadnutí Izraele od víry suchem v celé zemi. Paradoxně ve 
vedlejší pohanské zemi (Sarepta patřila k Sidonu) žila žena – pohanka, která ctila Hospodina. 
A tato pohanka zakusila v této době požehnání. 
Prorok Eliáš šel do Sarepty. Přišel k bráně města, a hle – jedna vdova tam právě 
sbírala dříví. Zavolal ji a řekl: „Prosím, dej mi trochu vody v nádobě, abych se 
napil.“ Když mu pro ni šla, zavolal na ni: „Vezmi s sebou také kousek chleba!“ 
Ona odpověděla: „Jako že je živ Hospodin, tvůj Bůh, nemám nic upečeného, ale jen 
hrst mouky v hrnci a trochu oleje ve džbánu. Právě sbírám pár kousků dřeva, pak 
půjdu a upeču z toho sobě i svému synu. Najíme se a umřeme.“ 
Eliáš jí řekl: „Buď bez starosti, jdi a udělej, jak jsi řekla. Nejdřív z toho upeč mně 
malou placku a přines mi to, pak půjdeš a upečeš sobě a svému synu. 
Neboť tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Nevyprázdní se hrnec s moukou a neubude 
ve džbánu s olejem až do dne, kdy Hospodin sešle déšť na zemi!“ 
Ona tedy šla a udělala podle Eliášových slov a jedla ona, on i její syn po drahný čas. 
Z hrnce se mouka nevyprázdnila a ze džbánu oleje neubývalo podle Hospodinova 
slova, které promluvil skrze Eliáše. 
ŽALM 146 
Žalm reaguje nejen na čtení, ale vyjadřuje naši hlubokou víru, že Bůh se zastane těch, kdo jsou mu 
věrni. 
Odpověď: Duše má, chval Hospodina! Nebo: Aleluja! 
Hospodin zachovává věrnost navěky, – zjednává právo utlačeným, – dává chléb 
lačným. – Hospodin vysvobozuje vězně. 
Hospodin otvírá oči slepým, – Hospodin napřimuje sklíčené, – Hospodin miluje 
spravedlivé, – Hospodin chrání přistěhovalce. 
Hospodin podporuje sirotka a vdovu, – ale mate cestu bezbožníků. – Hospodin 
bude vládnout navěky, – tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení. 
2. ČTENÍ Žid 9,24-28 
List Židům pokračuje ve své argumentaci, která vysvětluje, proč Ježíš může být knězem 
přinášejícím oběť za všechny lidi, i když neodpovídá židovským předpisům o kněžství podle 
Starého zákona. Srovnání se starozákonní obětí smíření svátku Jom kipur ukazuje, že Ježíšova 
oběť se již nikdy nebude opakovat. Předchozí oběti byly jen náznakem toho, co se v Kristu stalo 
jednou provždy a v nejvyšší míře. 
Kristus nevešel do svatyně, zbudované lidskýma rukama, která je jenom 
napodobeninou té pravé, ale do samého nebe, aby se teď staral o naše záležitosti u 
Boha. A není třeba, aby víckrát obětoval sám sebe, jako velekněz vchází do 
velesvatyně rok co rok s cizí krví, jinak by byl musel trpět už mnohokrát od stvoření 
světa. Ale zjevil se teď na konci věků jednou provždy, aby svou obětí odstranil 
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hřích. 
A jako je lidem určeno, že musí jednou umřít, a pak nastane soud, podobně je tomu 
i u Krista: když byl jednou podán v oběť, aby na sebe vzal hříchy celého množství 
lidí, objeví se podruhé – ne už pro hříchy – ale aby přinesl spásu těm, kteří na něho 
čekají. 
EVANGELIUM Mk 12,38-44 
Navazujeme na poslední Ježíšovu kontroverzi s farizeji. Po našem úryvku přichází pouze slovo o 
konci věků a následný popis událostí Velikonoc. Proto význam popsané scény není diskusí nad 
výší příspěvků, ale shrnutím, co znamená přijmout celou Ježíšovu zvěst. Tato žena se zcela vydala 
Bohu včetně své budoucnosti. To je akt víry! 
Ježíš učil zástupy: „Varujte se učitelů Zákona! Chodí rádi v dlouhých řízách, mají 
rádi pozdravy na ulicích, první sedadla v synagogách a čestná místa na hostinách; 
vyjídají vdovám domy pod záminkou dlouhých modliteb. Ty stihne tím přísnější 
soud.“ 
Potom se posadil proti chrámové pokladnici a díval se, jak lidé dávají do pokladnice 
peníze. Mnoho boháčů dávalo mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a dala dvě 
drobné mince, asi tolik jako pár halířů. 
Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám: tato chudá vdova dala víc než 
všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž tam dali ze svého nadbytku, 
ona však dala ze svého nedostatku. Dala všechno, co měla, celé své živobytí.“ 
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 1. 11. platí tato pravidla:  

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

1,5 m. 

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.  

• 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 
dnů od prodělání covidu a být schopen toto prokázat, toto má pro 
některé skupiny a činnosti svá pravidla.  
 

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.  

• Bylo by hezké, kdybyste se zapojili do služby hlídání kostela. Otevřeného 
kostela využívá jak mnoho z vás farníků, tak lidí nevěřících. Rozpis je opět 
umístěn na stolku v kostele. 

• 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 
• Prosíme rodiče, aby se ozvali svému katechetovi, případně faráři, zda je 

dítě zdravé a může/nemůže přijít do náboženství. Podle toho se rozhodne, 
které skupině se výuka konat bude a které nebude. Budete o tom 
informováni e-mailem, který jste uvedli v přihlášce do náboženství. 

• 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. 
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PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ  

• Materiály k přípravě jako náhrada za setkání v pátek 5. 11. budou zaslány 
na e-mailové adresy uvedené při zápisu dětí. 

• Další setkání se uskuteční v pátek 19. 11. 
 

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 
• Další setkání proběhne v sobotu 13. 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 7. 11. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 
požehnání. Jste srdečně zváni k účasti v kostele. 

• Ve čtvrtek 11. 11. i pokud nebude výuka náboženství, bude při mši sv. v 17:30 
katecheze pro děti.  

• V neděli 14. 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 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
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Farnost svatých Petra a Pavla Prostějov 

• Sbírka na misie 24. 10. Celková částka sbírek za oba kostely je 13.100, - Kč. Pán 
Bůh zaplať! 

• Chrámový sbor sv. Petra a Pavla začne zkoušet na VÁNOCE. Zkoušky budou 
každou středu po večerní mši sv. (v 19.15) na faře. Začínáme tuto středu 10. 
listopadu. Zveme všechny, kdo rádi zpívají: PŘIJĎTE MEZI NÁS! Potřebujeme 
posily do všech hlasů, ale hlavně tenor a soprán. Zpívat k větší oslavě Boží při tak 
velkých svátcích je velká radost. Kdo zpívá, ten se dvakrát modlí. 

• V sobotu 20. listopadu 2021 bude v kostele sv. Jana N. (U milosrdných) Benefiční 
koncert na záchranu varhan Účinkují: Ondřej Mucha – harmonium a Magdalena 
Lisá – zpěv. Začátek v 18:30, vstupné dobrovolné. 

• 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 

SYNODA 
• Před 3 týdny byla v jednotlivých zemích světa zahájena synodální cesta vyhlášená 

papežem Františkem. Věřící celého světa byli jsme pozváni k vytváření 
pracovních skupinek, které se mají zamyslet nad otázkami, které jsou pro život 
současné církve aktuální. Je doporučené, aby skupinka měla 5 – 10 členů a sešla se 
v průběhu 3 měsíců 2 – 3x k diskuzi nad jednou otázkou, kterou si sami zvolí. 

• Prosíme proto všechny, kteří se rozhodli zapojit, aby si zvolili vedoucího-
moderátora své skupinky, který se nahlásí co nejdříve koordinátorovi, kterým je: 

• - farnost Povýšení sv. Kříže, Jana Tobolová, tel 733 134 396, 
mail tobolova@centrum.cz. 

• - farnost sv. Petra a Pavla, Marin Šmíd, tel. 773 544 701, 
mail marin.smid@gmail.com 

• Každý vedoucí obdrží od koordinátora další potřebné informace. 
• Prozatím není vůbec nutné, aby začaly již práce v samotných skupinkách!  
• Národní koordinátoři nás zvou také k soukromé meditaci nad logem tohoto 

synodálního procesu. Krásným způsobem popisuje vše to, oč nám zde v 
synodálním procesu jde: Boží působení prostřednictvím našeho jednání a 
naslouchání druhým – pokorného, ale přitom s plnou spoluzodpovědností za 
život v současné církvi. 

• Děkujeme za vaši ochotu ke spolupráci! 

https://petrpavel.dpv.cz/scholicka/
mailto:jakub.faltynek@outlook.com
mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
mailto:tobolova@centrum.cz
mailto:marin.smid@gmail.com
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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." 

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  
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 
 
 
V případě vašeho zájmu o některou z nabídek, se můžete přihlásit u Bc. Blanky 
Neckařové nebo emailem na adresu: cprprostejov@ado.cz. 

 

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. 

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

SBÍRKA NA CHARITU 
Drazí bratři a sestry, 
příští neděli bude ve všech našich kostelích tradiční kostelní sbírka na Charitu. Pro 
mne je to příležitost poděkovat všem věřícím, kteří Charitu podporují, a také veřejně 
poděkovat mnoha pracovníkům Charity nejen za obětavou službu potřebným, ale i 
za věrnost této službě. Minulý rok byl hodně mimořádný nejen pro Charitu, ale i pro 
celou společnost díky pandemii koronaviru, která nás přepadla, ochromila a 
vyzkoušela.   

Zaslouženě jsme věnovali velkou pozornost zvláště nemocnicím, které byly 
přeplněné. Zdravotní personál podával mimořádné výkony a přinášel náročné oběti. 
V Charitách to však nebylo o mnoho lehčí. I přes mimořádné komplikace bylo 
potřebné se postarat o klienty bez ohledu na to, že někteří z nich byli nemocní 
kovidem, nebo chyběl personál, kterému se kovid taky nevyhýbal.  Kdyby to charitní 
pracovníci nezvládli, tlak na nemocnice by byl mnohem větší.   

Jsem na pracovníky Charit hrdý, protože si dovedli poradit a nebáli se přinést 
mimořádné oběti. Ze srdce jim i touto cestou děkuji za mimořádné nasazení. Podobně 
děkuji všem dobrovolníkům i podporovatelům charitního díla. Mám opravdovou úctu 
k lidské velikosti většiny pracovníků Charity a denně na ně myslím v modlitbě, denně 
jim žehnám.  
Předem děkuji za vaši štědrost, kterou ukážete příští neděli. 
 
S vděčností každému z vás ze srdce žehná 
 
        Jan Graubner 
        arcibiskup olomoucký, 
        metropolita moravský 
 

  

http://www.kristyn.cz/
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Mše svaté v Prostějově od 7. 11. do 14. 11. 2021 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

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 

pondělí 
8. 11. Pondělí 32. týdne v mezidobí 

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

Úterý 
9. 11. 

Svátek Posvěcení lateránské 
baziliky Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
10. 11. 

Památka sv. Lva Velikého, papeže a 
učitele církve 

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

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
11. 11. 

Památka sv. Martina Tourského, 
biskupa 

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

Pátek 
12. 11. 

Památka sv. Josafata, biskupa a 
mučedníka 

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

sobota 
13. 11. Památka sv. Anežky České, panny 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
14. 11. 33. 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 

 
Mše svaté slavené v kostele Povýšení sv. Kříže jsou přenášeny na YouTube kanálu 
farnosti youtube.com/prostejovfarnost. 

https://youtube.com/prostejovfarnost
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