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 Nedělník pro 19. neděli v mezidobí 7. 8. 2022 
1. ČTENÍ Mdr 18,6-9 
Jedna z nejmladších knih Starého zákona v závěru připomíná vyjití z Egypta. Izraelci (text je 
označuje jako „zbožné děti“) se spolehli na Boží zaslíbení a obětovali beránky. Kniha mluví o 
spravedlnosti vycházející z plnění Božího zákona. 
Ta noc, v níž byli pobiti prvorozenci Egypťanů, byla napřed oznámena našim 
otcům, aby byli dobré mysli, když bezpečně poznají, jakým přísahám uvěřili. Pak 
tvůj lid už očekával záchranu spravedlivých a zkázu nepřátel. Neboť čím jsi trestal 
protivníky, tím jsi oslavil nás, když jsi nás povolal. 
Vždyť skrytě obětovaly zbožné děti dobrých rodičů a svorně si uložily božský 
zákon, že svatí budou mít stejný podíl na stejných dobrech i stejných nebezpečích, 
když předtím zazpívali chvalozpěvy otců. 
ŽALM 33 
Spolehnutí se na Boha přináší bezpečí. Připojme se k žalmistovi a modleme se za odvahu a sílu 
důvěřovat Bohu. 
Odpověď: Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. 
Radujte se, spravedliví, z Hospodina, – sluší se, aby ho dobří chválili. – Blaze 
národu, jehož Bohem je Hospodin, – blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek. 
Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, – nad těmi, kdo doufají v jeho 
milost, – aby jejich duše vyrval ze smrti, – aby jim život zachoval za hladu. 
Naše duše vyhlíží Hospodina, – on sám je naše pomoc a štít. – Ať spočine na nás, 
Hospodine, tvé milosrdenství, – jak doufáme v tebe. 
2. ČTENÍ Žid 11,1-2.8-19 
Čtyři neděle budeme číst 11. a 12. kapitolu listu Židům. První část listu je výkladem Kristova 
kněžství (kap. 5–10). Od 11. kapitoly začíná praktická část podtrhující význam víry pro naši 
záchranu. Náš text je definicí pojmu víra podloženou příklady víry různých osobností. 
Bratři! Víra je podstata toho, v co doufáme, je přesvědčení o věcech, které nevidíme. 
Pro ni se našim předkům dostalo pochvaly. 
Protože Abrahám věřil, uposlechl Boží výzvy, aby se vystěhoval do země, kterou 
měl dostat v dědičné držení; vystěhoval se, ačkoli nevěděl, kam jde. Víra ho vedla k 
tomu, aby se usadil v zaslíbené zemi jako cizinec, bydlel ve stanu, podobně jako Izák 
a Jakub, kterým se dostalo dědictvím stejného příslibu. Čekal totiž na město s 
pevnými základy, které sám Bůh vystaví a založí. 
I neplodná Sára uvěřila, a proto dostala sílu stát se matkou, a to přes svůj pokročilý 
věk, protože se spolehla na toho, který ten slib dal. A tak z jednoho muže, a to už 
vetchého, vzešlo tolik potomků jako hvězd na nebi a jako písku na mořském břehu, 
který nikdo nespočítá. 
Tito všichni umírali s vírou, i když se nedočkali toho, co bylo slíbeno: jen zdáli to 
viděli a radostně vítali a prohlašovali, že jsou na zemi jenom cizinci a přistěhovalci. 
Když tak mluvili, dávali tím najevo, že pravou vlast teprve hledají. Kdyby měli na 
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mysli tu, z které se odstěhovali, měli by přece dost času se tam vrátit. Ale oni toužili 
po lepší vlasti, totiž nebeské. Proto se ani Bůh za ně nestydí a nazývá se jejich 
Bohem a připravil jim město. 
Protože měl Abrahám víru, přinesl Izáka v oběť, když ho Bůh zkoušel. Svého 
jediného syna chtěl obětovat, třebaže mu bylo slíbeno: ‘Od Izáka budeš mít 
potomky.’ On totiž uvažoval takto: Bůh má dost moci, aby vzkřísil třebas i mrtvé. 
Proto také Izáka dostal nazpátek i jako předobraz. 
EVANGELIUM Lk 12,32-48 
Ježíš ve 12. kapitole začal mluvit o následování, a tehdy se ho kdosi otázal na majetek. Pán 
rozvinul otázku do známého „Nestarejte se… Hledejte nejprve Boží království, a ostatní vám 
bude přidáno“. Na to navazuje náš text. Ježíš posune téma k eschatologické výzvě. 
Ježíš řekl svým učedníkům: 
„Neboj se, malé stádce! Váš Otec rozhodl, že vám dá království. 
Prodejte svůj majetek a rozdejte na almužnu. Opatřte si měšce, které nezpuchřejí, 
poklad v nebi, kterého neubývá, kam se k němu zloděj nedostane a kde ho mol 
nerozežere. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. 
Mějte bedra přepásaná a vaše lampy ať hoří, abyste se podobali lidem, kteří čekají na 
svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, když přijde a zatluče. 
Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak bdí. Amen, pravím 
vám: Přepáše se, pozve je ke stolu, bude chodit od jednoho k druhému a obsluhovat 
je. A když přijde po půlnoci nebo při rozednění a nalezne je tak, jsou blahoslavení. 
Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nenechal by ho 
prokopat se do domu. I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, 
kdy se nenadějete.“ 
Petr se ho zeptal: „Pane, říkáš toto podobenství jenom nám, nebo všem?“ 
Pán řekl: „Kdo je tedy ten věrný a rozvážný správce, kterého pán ustanoví nad svým 
služebnictvem, aby jim dával včas příděl jídla? Blaze tomu služebníku, kterého pán 
při svém příchodu najde, že to dělá! Opravdu, říkám vám: Ustanoví ho nad celým 
svým majetkem. Kdyby si však onen služebník pomyslil: ‘Můj pán hned tak 
nepřijde,’ a začal tlouci čeledíny a děvečky, jíst, pít a opíjet se, přijde pán toho 
služebníka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, ztrestá ho a odsoudí ho 
ke stejnému údělu s nevěřícími. Služebník, který zná vůli svého pána, a přece nic 
podle jeho vůle nepřipraví a nezařídí, dostane mnoho ran. Ten však, kdo ji nezná, a 
udělá to, co zasluhuje bití, dostane jich méně. Kdo mnoho dostal, od toho se 
mnoho očekává, a komu se mnoho svěřilo, od toho se bude víc žádat.“ 
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. 
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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 
 

OSTATNÍ 
• „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 úmysly: středa 10. 8. 8:00 PsK, pátek 12. 8. 8:00 PsK.  
• Dnes v neděli 7.8. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a sv. požehnání. 
• Po celý srpen nebude středeční večerní mše svatá v 17:00 v kostele CaM. 
• Po celý srpen nebudou nedělní večerní mše svaté v 18:00 v Krasicích. 
• V NEDĚLI 14. 8. NEBUDE MŠE SVATÁ U CaM v 9:00, bohužel se 

nepodařilo najít zástup za dovolenou, vždyť jen v našem děkanátu 
v uplynulých 12 měsících ubyli tři kněží, úmysl mše svaté Za zemřelou 
Alenu Škobrtalovou bude odsloužen o týden později 21.8. v 9:00 u CaM.  

• V neděli 14. 8. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a sv. 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 pondělí ve 17h jsou modlitby matek (pravidelně každý týden, v době prázdnin v 

kapli sv. Lazara). 
• Dnes je sbírka na TREFU. Děkujeme všem, kteří pomáháte snížit dluh za 

rekonstrukci fary, která proběhla v letech 2016-19. Je možné také přispět na farní 
účet: 35-1500354379 

• Ve čtvrtek 25.8.2022 bude v naší farnosti adorační den. Od 14 do 18 h bude tichá 
adorace, v sakristii se můžete zapisovat na adorační půlhodiny. Ranní mše 
nebude, v 18 h bude modlitba růžence a v 18:30 mše svatá. Po mši sv od 19:30 - 
21:00 bude následovat adorace se čtením Písma a zpěv 

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 
 

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
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Mše svaté v Prostějově od 7. 8. do 14. 8. 2022 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

neděle 
7. 8. 

19. 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 
8. 8. Památka sv. Dominika, kněze 

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

Úterý 
9. 8. 

Svátek sv. Terezie Benedikty od 
Kříže, panny a mučednice Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
10. 8. Svátek sv. Vavřince, mučedníka 

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

Čtvrtek 
11. 8. Památka sv. Kláry 

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

Pátek 
12. 8. Pátek 19. týdne v mezidobí 

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

sobota 
13. 8. Sobota 19. týdne v mezidobí 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
14. 8. 

20. NEDĚLE  
V MEZIDOBÍ 

Povýšení sv. Kříže 7:30 

sv. Cyrila a Metoděje Mše 
nebude 

sv. Petra a Pavla 9:00 
Povýšení sv. Kříže 10:30 
sv. Petra a Pavla 18:30 
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