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Nedělník pro 33. neděli v mezidobí 14. 11. 2021 
1. ČTENÍ Dan 12,1-3 
Kniha Daniel pochází asi z 2. stol. př. Kr. a patří mezi nejmladší ve Starém zákoně. Má více 
částí, poslední z nich má charakter eschatologický. V samém jejím závěru (12. kap.) se mluví o 
příchodu posledního dne, v němž zazáří vítězství spravedlivých. Na tento text navazuje i dnešní 
evangelium. 
Povstane Michael, veliký kníže, který chrání syny tvého lidu. To bude čas úzkosti, 
jaký nebyl od té doby, kdy povstaly národy, až do té doby. Tehdy bude zachráněn 
tvůj národ, každý, kdo bude zapsán v knize. 
Probudí se mnozí z těch, kteří spí v zemi prachu, jedni k věčnému životu, druzí k 
potupě, k hanbě navěky. 
Kteří byli poučeni, budou zářit jako zář oblohy, a ti, kteří mnohé přivedli ke 
spravedlnosti, jako hvězdy na věčné časy. 
ŽALM 16 
Nejen, že se Hospodin již zde stará o své věrné, ale už Starý zákon vyjadřuje naději na život po 
smrti. Tuto naději neseme i my. Bůh nám chce dát život, život věčný! 
Odpověď: Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě. 
Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, – ty mně zachováváš můj 
úděl. – Hospodina mám neustále na zřeteli, – nezakolísám, když je mi po pravici. 
Proto se raduje mé srdce, má duše plesá, – i mé tělo bydlí v bezpečí, – neboť 
nezanecháš mou duši v podsvětí, – nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení. 
Ukážeš mi cestu k životu, – u tebe je hojná radost, – po tvé pravici je věčná slast. 
2. ČTENÍ Žid 10,11-14.18 
Pokračujeme v četbě listu Židům, který obhajuje a vysvětluje Ježíšovo kněžství. Zásadní je dnešní 
výpověď, že Ježíš přinesl jedinou oběť. Již žádná jiná oběť – ani naše, ani Boží – není třeba k 
vykoupení! Jeho obětí jsme „dokonalí“ – můžeme přistoupit k Bohu. 
Každý jiný kněz stojí denně ve službě a znovu a znovu přináší stejné oběti, které 
však vůbec nemají sílu, aby zahladily hříchy. Avšak Kristus podal za hříchy jednu 
jedinou oběť a pak se navždycky posadil po Boží pravici a teď už jen čeká, „až mu 
budou jeho nepřátelé položeni k nohám jako podnož“. 
Jedinou obětí totiž přivedl k dokonalosti navždy ty, které posvětil. Kde však je 
odpuštění hříchů, není už třeba oběti za hřích. 
EVANGELIUM Mk 13,24-32 
Dnešním textem se loučíme s Markovým evangeliem, které jsme po celý rok četli. Třináctá kapitola 
je eschatologickou řečí (o posledních věcech). Po tomto textu se již vypráví o událostech Velikonoc. 
Důležitý je výrok: „Lidé uvidí Syna člověka přicházet“ (13,26). Ježíš je Syn Boží. Kdo vytrvá ve 
zkouškách do konce, uvidí ho na vlastní oči. 
Ježíš řekl svým učedníkům: „V těch dnech, po velkém soužení, se zatmí slunce a 
měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat z nebe a hvězdný svět se zachvěje. 
A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. Potom 
pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od konce země až po 
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konec nebe. 
Poučte se z přirovnání o fíkovníku! Když se už jeho větve nalévají mízou a nasazují 
listy, poznáváte z toho, že léto je blízko. Stejně tak, až uvidíte, že se to děje, poznáte, 
že je blízko, přede dveřmi. 
Amen, pravím vám: Toto pokolení nepomine, dokud se to všechno nestane. Nebe a 
země pominou, ale má slova nepominou. 
O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.“ 
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov 

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

• DNES SE KONÁ SBÍRKA NA CHARITU. 
• 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. 
• 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.  
 

 
 
 

https://sbirka.prostejovfarnost.cz/
http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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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. 
 

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ  
• Další setkání se uskuteční v pátek 19. 11. v 16:30 v katechetickém sále nad 

sakristiemi, vstup z Lutinovovy ulice. 
 

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 
• Další setkání proběhne v sobotu 20. 11. v 18:00 na faře. 
• Jedná se aktivitu v počtu do 20 účastníků, není třeba dokládat OTN. 
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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 14. 11. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 
požehnání. Jste srdečně zváni k účasti v kostele. 

• Ve čtvrtek 18. 11.  bude při mši sv. v 17:30 katecheze pro děti.  
• V neděli 20. 11. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 

požehnání. Jste srdečně zváni k účasti v kostele. 
• Ve středu 24. 11. v 18:00 proběhne v kostele PsK „Červená středa“ více na 

www.cervenastreda.cz 
• 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 pondělí 15.11.2021 bude v kostele sv. Petra a Pavla modlitba celého růžence 
od 16,45 hod. 

• Ve čtvrtek 18.11.2021 v 18:30 bude pracovní setkání farní rady. 
• V sobotu 20. listopadu v 15.00 se na faře uskuteční první setkání pro ty, kteří se 

přihlásili do synody. 
• Hodina pro Hospodina, adorace na slavnost Krista Krále, se uskuteční v 

neděli 21.11. v 15 hod. u Petra a Pavla s doprovodem scholy Dejme toMu. 
• Zveme na ON-LINE Benefiční koncert na záchranu varhan v kostele sv. Jana 

Nepomuckého u Milosrdných Účinkují: Ondřej Mucha – harmonium a 

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


5 
 

Magdalena Lisá – zpěv. Odkaz na záznam koncertu a sbírkový účet bude 
zveřejněn 21.11.2021. 

• Chrámový sbor sv. Petra a Pavla začal zkoušet na VÁNOCE. Zkoušky jsou 
každou středu po večerní mši sv. (v 19.15) na faře. Zveme všechny, kdo rádi 
zpívají: Potřebujeme posily do všech hlasů, ale hlavně tenor a soprán. 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. 

• 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!  
• Naši biskupové rozhodli, že ve farnostech bude synodální proces probíhat do 

Popeleční středy, tedy do 2. března 2022. Máme tedy více času na vytváření 
skupinek a práci v nich.  

• 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 jsou opět zrušeny.  
 

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 online  
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. 

 
DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

 
Dá-li Bůh (a Covid), bude v sobotu 20. listopadu děkanátní setkání mládeže 
děkanátů Vyškov, Prostějov a Konice.  
Bude ve Vyškově v Besedním domě (hned vedle kostela).  
Příjezd 9:00 - 9:30 hodin.  
  
Program: 
10:00 katecheze otce biskupa Josefa Nuzíka 
11:00 katecheze a svědectví manželů  
Polední přestávka – bageta, čaj, káva 
12:30 svědectví sestry Emanuely a postulantky 
13:30 svědectví Miroslava Šota, trvalého jáhna 
14:30 modlitba chval v kostele  
15:00 mše svatá 
  
Účastníci se budou muset prokázat potvrzením o očkování, testem, nebo 
potvrzením o prodělání Covidu a mít s sebou respirátor. Jednoduše řečeno budeme 
muset dodržet v tu dobu platná nařízení Ministerstva zdravotnictví.  
Příspěvek na občerstvení a nájem sálu je 100,- Kč.  

http://www.kristyn.cz/
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Mše svaté v Prostějově od 14. 11. do 21. 11. 2021 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

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 

pondělí 
15. 11. Pondělí 33. týdne v mezidobí 

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

Úterý 
16. 11. Úterý 33. týdne v mezidobí Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
17. 11. 

Památka sv. Alžběty Uherské, 
řeholnice 

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

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
18. 11. Čtvrtek 33. týdne v mezidobí 

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

Pátek 
19. 11. Pátek 33. týdne v mezidobí 

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

sobota 
20. 11. Sobota 33. týdne v mezidobí 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
21. 11. 

SLAVNOST JEŽÍŠE 
KRISTA KRÁLE  

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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