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 Nedělník pro 20. neděli v mezidobí 14. 8. 2022 
1. ČTENÍ Jer 38,4-6.8-10 
Jeruzalém je po dvacet let sužován Babyloňany. Vždy se ale z jejich nadvlády vysmekl. Proto 
přitáhne obrovská armáda krále Nabuchodonosora a rok obléhá Jeruzalém (587 př. Kr.). Jde o 
bytí a nebytí. Prorok Jeremiáš ví, že jediná záchrana je vzdát se, a veřejně to hlásá. To ale vládní 
úředníci nechtějí slyšet! 
Úředníci řekli králi: „Ať je zabit tento člověk, neboť oslabuje ruce bojujícího 
mužstva, které zůstalo v tomto městě, i ruce všeho lidu, když k nim mluví takové 
řeči, protože nehledá tento člověk blaho tohoto lidu, ale jeho neštěstí.“ 
Král Sidkijáh řekl: „Hle, je ve vašich rukou“ – neboť král proti nim nic nezmohl. 
Vzali tedy Jeremiáše a uvrhli ho do cisterny královského prince Malkijáha, která byla 
ve vězeňském dvoře; spustili Jeremiáše po provazech do cisterny, ve které nebyla 
voda, ale jen bahno; a Jeremiáš zapadl do bláta. 
Etiopan Ebedmelech vyšel z královského paláce a řekl králi: „Můj pane, králi, tito 
muži se dopustili zlého činu vším, co spáchali proti proroku Jeremiášovi, když ho 
vsadili do cisterny. Umře v ní hladem, neboť v městě už není chléb.“ 
Tu rozkázal král Etiopanu Ebedmelechovi: „Vezmi s sebou odtud tři muže a 
vytáhni proroka z cisterny, dřív než umře.“ 
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Příběh prvního čtení pokračuje a Jeremiáše ze studny zachrání pohan Ebedmelech. Bůh se o svého 
proroka postaral! 
Odpověď: Hospodine, na pomoc mi pospěš! 
Pevně jsem doufal v Hospodina, – on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání. Vytáhl 
mě z podzemní jámy, z bahnitého kalu, – na skálu postavil mé nohy, dodal síly mým 
krokům. Novou píseň vložil mi do úst, – chvalozpěv našemu Bohu. – Mnozí to 
uvidí a nabudou úcty, – budou doufat v Hospodina. Já jsem jen chudák a ubožák, – 
ale Pán se o mě stará. – Tys můj pomocník, můj zachránce: – neprodlévej, můj 
Bože! 
2. ČTENÍ Žid 12,1-4 
Akcent závěrečných kapitol listu Židům se zaměřuje na povzbuzení. Ježíš jako pravý velekněz 
stojí přímo před Otcem a přimlouvá se za nás, jak autor vysvětloval v několika předchozích 
kapitolách. To odstraňuje všechny překážky v cestě za Bohem. 
Bratři! Nesmírné je množství těch, kteří se na nás dívají! Odhoďme proto všechno, 
co by nás mohlo zatěžovat, hřích, do kterého se člověk snadno zaplete, a vytrvale 
běžme o závod, který je nám určen. Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra 
pochází a on ji vede k dokonalosti. Místo radosti, která se mu nabízela, vzal na sebe 
kříž a nic nedbal na urážky; nyní sedí po pravé straně Božího trůnu. 
Myslete na toho, který snesl, když mu hříšní lidé prudce odporovali, abyste 
neumdlévali a vnitřně neochabovali. Vždyť jste v boji proti hříchu ještě nekladli 
odpor až do krve. 
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EVANGELIUM Lk 12,49-53 
Ježíš začal 12. kapitolu slovem o odvaze k následování, kritizoval ulpění na majetku a připojil 
výzvu k bdělosti. Jeho posláním není uhladit stávající poměry, ale přináší něco radikálně nového. 
Kristovu spásu lze pouze přijmout, nebo odmítnout. 
Ježíš řekl svým učedníkům: 
„Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul! V křest mám být 
ponořen, a jak je mi úzko, než bude vykonán! 
Myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, říkám vám, ale rozdělení. Od nynějška 
totiž bude rozděleno pět lidí v jednom domě: tři proti dvěma a dva proti třem. 
Budou rozděleni otec proti synovi a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti 
matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni.“ 
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov 

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

• Ještě během tohoto týdne bude farář P. Aleš Vrzala na dovolené. 
V duchovních záležitostech se obracejte na kaplana P. Pavla Barbořáka, tel.č. 
607213156. 

• Bystré oči některých z vás si všimly složeného dřeva v kostele pod kůrem. 
To je zde z důvodu aklimatizace při probíhající rekonstrukci podlahy na kůru, 
která je již mnoho let v havarijním stavu. Více informací rád sdělí varhaník  
David Indra. 

• 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 
 

OSTATNÍ 
• „Farní kancelář“ – v neodkladných záležitostech kontaktujte kaplana P. 

Barbořáka, jinak vyčkejte na návrat děkana. 
• Zapisování úmyslů na mše svaté – po mši svaté v sakristii. 
• V tomto týdnu jsou volné úmysly: pondělí 15.8. 8:00, čtvrtek 18.8. 8:00 a 17:30, 

pátek 19.8. 8:00, sobota 20.8. 8:00, neděle 21.8. 10:30.  
• V neděli 14.8. 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 21. 8. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a sv. požehnání. 

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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• 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 
• Příští neděli bude sbírka na opravy. 
• 25.8.2022 bude v naší farnosti adorační den. Prosíme, zapisujte se v sakristii na 

služby - tichá adorace v kostele bude probíhat v době od 14 do 18 h. 
• V pondělí v 17h jsou modlitby matek (pravidelně každý týden, v době prázdnin v 

kapli sv. Lazara). 
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 
 
 

HLEDÁME UBYTOVÁNÍ 
 

…pro dvě ukrajinské spolehlivé a pracovité ženy v Prostějově. Věk přes 50, 
nejlépe už koncem srpna nebo od září. Děkujeme. Kontakt: Jindřich Miklas, 
736631736 

…a také pro věřící studentku 4. ročníku SŠ od září 2022 – podnájem (pokoj) nebo 
spolubydlení v Prostějově. Za případné nabídky děkuji. Klára 604 341 980 

 
OPRAVA PLUMLOVSKÝCH VARHAN 

 
Podpořte úsilí o opravu vzácných varhan v Plumlově! Hlasujte pro plumlovské 
varhany na webových stránkách Máme vybráno – https://mamevybrano.cz/soutez-
2-kolo - vítěz získá finanční obnos na opravu památky. Děkujeme.  

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
https://mamevybrano.cz/soutez-2-kolo
https://mamevybrano.cz/soutez-2-kolo
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Mše svaté v Prostějově od 14. 8. do 21. 8. 2022 
 

den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

neděle 
14. 8. 

20. NEDĚLE  
V MEZIDOBÍ 

Povýšení sv. Kříže 7:30 
sv. Cyrila a Metoděje Mše není 

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

pondělí 
15. 8. 

SLAVNOST NANEBEVZETÍ 
PANNY MARIE 

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

Úterý 
16. 8. Úterý 20. týdne v mezidobí Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
17. 8. Středa 20. týdne v mezidobí 

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

Čtvrtek 
18. 8. Čtvrtek 20. týdne v mezidobí 

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

Pátek 
19. 8. Pátek 20. týdne v mezidobí 

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

sobota 
20. 8. Sobota 20. týdne v mezidobí 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
21. 8. 

21. 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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