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 Nedělník pro 14. neděli v mezidobí 3. 7. 2022 
1. ČTENÍ Iz 66,10-14c 
Závěrečná kapitola proroka Izaiáše (asi z 6. stol. př. Kr.) staví na obrazu mateřství. Děti jsou 
znamením života, budoucnosti. Velká část knihy byla věnována příchodu zachránce, 
vysvobozujícího ze zajetí a ponížení. Bůh dává naději. Jeruzalém jako hlavní město Izraele se stane 
dějištěm záchrany Božího lidu. 
Plesejte s Jeruzalémem, jásejte nad ním, všichni, kdo ho milujete, radujte se s ním, 
radujte se, všichni, kdo jste nad ním naříkali, abyste sáli do sytosti z prsu, který 
utěšuje, abyste pili s rozkoší ze zdroje jeho slávy. 
Neboť tak praví Hospodin: „Hle, přivalím na něj blaho jako řeku, jako rozvodněný 
potok slávu národů. 
Budete sát, ponesou vás na zádech a na klíně vás budou laskat. Jako matka utěšuje 
svého syna, tak já vás potěším, v Jeruzalémě naleznete útěchu. Uvidíte to a vaše 
srdce se zaraduje, jak tráva vypučí vaše kosti. Hospodinova ruka se ukáže na jeho 
služebnících.“ 
ŽALM 66 
Zpěv nad dílem Božím mohli zpívat nejen Izraelité, ale může tak činit každý, kdo zakusil Boží 
záchranu. Je to i naše modlitba… 
Odpověď: Jásejte Bohu, všechny země! 
Jásejte Bohu, všechny země, – opěvujte slávu jeho jména, – vzdejte mu velkolepou 
chválu! – Řekněte Bohu: Jak úžasná jsou tvá díla! 
Ať se ti koří celá země, ať ti zpívá, – nechť opěvuje tvé jméno. – Pojďte a pozorujte 
Boží skutky: – podivuhodně jednal s lidmi! 
Moře proměnil v souš, – suchou nohou přešli řeku, – proto se radujme v Bohu! – 
Vládne svou mocí navěky. 
Pojďte, slyšte, všichni bohabojní, – chci vyprávět, co prokázal Bůh mé duši. – Bůh 
buď veleben, – že neodmítl mou prosbu, – že mi neodňal svou lásku. 
2. ČTENÍ Gal 6,14-18 
Čteme závěr listu, kde svatý Pavel ukončuje svoji obhajobu svobody křesťanů od zachovávání 
předpisů Tóry (zjednodušeně je shrne do označení „obřízka“). Naší záchranou není ani obřízka, 
ani jiný předpis, ale Kristův kříž. 
Bratři! Ať je daleko ode mě, abych se chlubil něčím jiným než křížem našeho Pána 
Ježíše Krista, kterým je pro mě ukřižován svět a já světu. Vždyť ani obřízka nic není, 
ani neobřezanost, ale nové stvoření. 
A na všechny, kdo se v jednání budou řídit touto zásadou, ať přijde pokoj a 
milosrdenství, totiž na pravé Boží Izraelity. 
A pro budoucnost ať mě už nikdo s těmi věcmi neobtěžuje! Vždyť já na svém těle 
nosím znamení, že náležím Ježíšovi. Milost našeho Pána Ježíše Krista ať je s vámi, 
bratři! Amen. 
. 



2 
 

EVANGELIUM Lk 10,1-12.17-20 
Navazujeme na minulou neděli. Ježíš zamířil do Jeruzaléma slavit poslední Velikonoce. Ale svatý 
Lukáš přerušil tok událostí velkou textovou vsuvkou. První téma, které Ježíš při této cestě otevřel, 
bylo následování. Nyní své učedníky posílá na misii. Ale také jim pomáhá neztratit z očí to 
nejpodstatnější – vlastní spásu. 
Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před sebou po dvou do 
všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: 
„Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na 
svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani 
opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. 
Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: ‘Pokoj tomuto do¬mu!’ Bude-li tam 
člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě 
zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. 
Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do některého města a přijmou vás 
tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: ‘Přiblížilo se k 
vám Boží království!’ Když přijdete do některého města a nepřijmou vás, vyjděte do 
jeho ulic a řekněte: ‘I ten prach, který se nám ve vašem městě přichytil na nohou, 
vám tu střásáme. To si však pamatujte: Přiblížilo se Boží království!’ Říkám vám: 
Sodomě bude v onen den lehčeji než takovému městu.“ 
Dvaasedmdesát učedníků se vrátilo a s radostí řekli: „Pane, dokonce i zlí duchové se 
nám podrobují ve tvém jménu!“ Odpověděl jim: „Viděl jsem satana padnout jako 
blesk z nebe. Dal jsem vám moc šlapat na hady, štíry a přemáhat všechnu 
nepřítelovu sílu a vůbec nic vám nebude moci uškodit. Ale radujte se ani ne tak z 
toho, že se vám podrobují duchové, spíše se radujte z toho, že vaše jména jsou 
zapsána v nebi.“ 
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. 
Bezhotovostně můžete přispět zasláním daru na účet farnosti 
1500345309/0800 (ze zákonných důvodů uvádějte, prosím, že se jedná o dar (na 
hlavní činnost)).  
O potvrzení o daru si můžete požádat zde: http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk 
 

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. 

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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• Všední dny a sobota, kromě času před čtvrteční večerní mší svatou– 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. Nejlepší čas pro 
takovou svátost smíření je v pátek od 16.00 do 17:00. 
 

OSTATNÍ 
• Kostel Povýšení svatého Kříže je každý den otevřen veřejnosti. Jen je škoda, 

že se na tom nepodílíte zapisováním na služby hlídání, jak je zde připomínáno. 
Zkuste si najít hodinku. 

• „Farní kancelář “ – je vhodné se domluvit dopředu telefonicky nebo emailem.  
• Zapisování úmyslů na mše svaté – po mši svaté v sakristii nebo přijít na faru a 

zazvonit, což nemusí být vždy úspěšné, nebo telefonicky nebo emailem. 
• V tomto týdnu jsou volné tyto úmysly: pondělí 4. 7. 8:00 PsK, středa 6. 7. 8:00 

PsK, pátek 8. 7. 18:00 PsK, neděle 10. 7. 10:30 PsK,  
• Dnes v neděli 3. 7. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 

požehnání. 
• V úterý 5.7. je v 9:00 poutní mše svatá v kostele svatých Cyrila a Metoděje. 

Rádi bychom poutníky také pohostili, proto prosím zvláště místní o přípravu 
pohoštění.  
V úterý 5. 7. nebude večerní mše svatá u Povýšení.  

• Po celý červenec a srpen nebude středeční večerní mše svatá v 17:00 
v kostele CaM. 

• Po celý červenec a srpen nebudou nedělní večerní mše svaté v 18:00 
v Krasicích. 

• V neděli 10. 7. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 
požehnání. 

• Pamatujte ve svých modlitbách na ty, kdo o Velikonocích přijali svátost křtu, a na 
ty, kdo přistoupili k prvnímu svatému přijímání a k 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 v 9:00 jste zváni na poutní mši do kostela sv. Cyrila a Metoděje, v našem 

kostele bohoslužby nebudou. 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
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• Bohoslužby o prázdninách jsou v naší farnosti beze změn, ve farnostech 
Prostějov – Vrahovice a Smržice, které spravujeme, jsou bohoslužby pouze v 
neděli.  

• V pondělí ve 17 h na faře jsou modlitby matek (pravidelně každý týden). 
• Ve středu v 17:30 bude v kostele společná adorace za kněze (vždy první středa v 

měsíci) 
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 

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s. 
 
Zveme děti ve věku 6-11 let na LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR                                               
Termín: 22.- 26.8. 2022 
od 7:30 -16:00  
Základna bude na faře u kostela Povýšení sv. Kříže.  
Pro přihlášení vyplňte tento formulář: 1url.cz/urtAv 
kontakt: cprprostejov@ado.cz 
Více informací najdete na našem webu: https://www.prostejov.dcpr.cz/ 

 
NEMOCNICE PROSTĚJOV 

• Mše svaté v nemocnici jsou každé pondělí kromě 3. pondělka, kdy je bohoslužba 
církve Českobratrské evangelické/ Československé husitské. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
http://1url.cz/urtAv?fbclid=IwAR2RuCYnCkWukRd6kHgUnWBtHv3PunDSvtdi6SKvuR_wne44MnR6V_zn2ho
mailto:cprprostejov@ado.cz
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Mše svaté v Prostějově od 3. 7. do 10. 7. 2022 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

neděle 
3. 7. 

14. 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. Petra a Pavla 18:30 

pondělí 
4. 7. Pondělí 14. týdne v mezidobí 

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

Úterý 
5. 7. 

SLAVNOST SV. CYRILA, 
MNICHA A METODĚJE, 

BISKUPA, PATRONŮ 
EVROPY 

sv. Cyrila a Metoděje 9:00 

Středa 
6. 7. Středa 14. týdne v mezidobí 

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

Čtvrtek 
7. 7. Čtvrtek 14. týdne v mezidobí 

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

Pátek 
8. 7. Pátek 14. týdne v mezidobí 

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

sobota 
9. 7. Sobota 14. týdne v mezidobí 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
10. 7. 

15. 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. Petra a Pavla 18:30 
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