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 Nedělník pro 21. neděli v mezidobí 21. 8. 2022 
1. ČTENÍ Iz 66,18-21 
Závěr knihy proroka Izaiáše (6. stol. př. Kr.) je zaslíbením Hospodinovy spásy nejen pro Izrael, 
ale pro všechny národy! To je do té doby v Izraeli nezvyklé téma! Předchází mu však trest pro 
všechny, kteří jednají nečistě. Náš text na tuto výtku přímo navazuje. 
Toto praví Hospodin: „Znám jejich skutky a jejich myšlenky. Přijdu, abych 
shromáždil všechny národy a jazyky. Přijdou a uzří mou slávu. Udělám na nich 
znamení a pošlu některé z těch, kdo se zachrání, k národům Taršíše, Putu, Ludu, 
Mešechu, Rošu, Tubalu, Javanu, k dálným ostrovům, k těm, kteří o mně neslyšeli 
mluvit a neviděli mou slávu. 
Budou hlásat národům mou slávu. Přivedou všechny vaše bratry ze všech národů 
jako dar Hospodinu na koních, na vozech, na nosítkách, na mezcích a na 
dromedárech na mou svatou horu do Jeruzaléma – praví Hospodin – jako když 
synové Izraele přinášejí v čistých nádobách dary do Hospodinova domu. A také z 
nich si vezmu kněze a levity“ – praví Hospodin. 
ŽALM 117 
Nejkratší žalm patří mezi centrální texty knihy žalmů. Oslovení „všichni lidé“ označuje také nás. 
Zareagujeme na vyřčenou výzvu? 
Odpověď: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. 
Chvalte Hospodina, všichni lidé, – oslavujte ho, všechny národy. 
Neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství – a Hospodinova věrnost trvá 
navěky. 
2. ČTENÍ Žid 12,5-7.11-13 
List v první části vysvětluje význam Ježíšova kněžství a ve druhé (od 11. kapitoly) se zřejmě obrací 
na ty, kteří nějak rezignují na víru. Z kontextu listu je zřejmé, jak moc autorovi leží na srdci 
posluchači a jak je burcuje, aby jim víra nezevšedněla. 
Bratři! Zapomněli jste, že Bůh vás povzbuzuje jako své syny: „Když tě Pán 
vychovává, můj synu, neber to na lehkou váhu, ani neklesej na mysli, když tě kárá. 
Pán totiž trestá toho, koho má rád, a šlehá každého, koho uznává za svého syna.“ 
V té kázni vytrvejte! Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Vždyť kterého syna otec 
nekárá? Pokud ovšem taková přísná výchova trvá, nezdá se radostná, nýbrž 
bolestná, ale potom to nese těm, kdo jí prošli, ovoce míru, totiž spravedlnost. 
Posilněte proto ochablé ruce a klesající kolena. Připravte pro své kroky přímé 
stezky, aby se chromý úd nevymkl, ale spíše uzdravil. 
EVANGELIUM Lk 13,22-30 
Od verše 9,51 sledujeme Ježíše na poslední cestě do Jeruzaléma, kde ho čekají události Velikonoc. 
Pán v našem textu neodpoví na otázku přímo, ale motivuje posluchače k jednání. Čtenář se snadno 
zastaví u prvních slov úryvku, je však důležité zaslechnout důraz na závěrečná slova o záchraně 
pohanů. 
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Ježíš se ubíral od města k městu, od vesnice k vesnici, učil a pokračoval v cestě do 
Jeruzaléma. Někdo se ho zeptal: „Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?“ 
Řekl jim na to: „Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi! Říkám vám: Mnoho se 
jich bude snažit vejít, ale nebudou moci. Jakmile se pán domu zvedne a zavře dveře, 
a vy zůstanete venku a začnete tlouci na dveře a volat: ‘Pane, otevři nám!’, odpoví 
vám: ‘Neznám vás, odkud jste.’ Tu začnete říkat: ‘Vždyť jsme s tebou jedli a pili a 
učil jsi u nás na ulicích!’ Ale on vám odpoví: ‘Nevím, odkud jste. Pryč ode mě, 
všichni jste páchali nepravosti!’ Tam bude pláč a skřípění zubů, až uvidíte, jak 
Abrahám, Izák, Jakub a všichni proroci jsou v Božím království, ale vy budete 
vyhnáni ven. A přijdou od východu a od západu, od severu a od jihu a zaujmou 
místo u stolu v Božím království. Ano, jsou poslední, kteří budou prvními, a jsou 
první, kteří budou posledními.“ 
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov 

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

• 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. 

• DNES SE KONÁ PRAVIDELNÁ MĚSÍČNÍ SBÍRKA NA OPRAVY A 
ÚDRŽBU. 

• 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“ –nejlépe po předchozí domluvě, ale je jistě možné zkusit 

nejlépe od středy do pátku zazvonit na zvonek faráře.  
• Zapisování úmyslů na mše svaté – nejlépe po mši svaté v sakristii nebo viz 

farní kancelář. 
• V tomto týdnu jsou volné úmysly: pondělí 22.8. 8:00, pátek 26.8. v 8.00, sobota 

27.8. 8:00, neděle 28.8. 7:30.  
• V neděli 21.8. 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. 
• Ve středu 24.8. se v 19:00 sejde pastorační rada farnosti. 

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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• V neděli 28. 8. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a sv. požehnání. 
• V úterý 30. 8. v 16:00 se sejdou na faře katecheté z farnosti, kteří vyučovali nebo 

mají zájem vyučovat náboženství. 
• V sobotu 3.8. bude od 9.00 brigáda na úklid kostela a okolo kostela před 

hody.   
• 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 
• Dnes je sbírka na opravy, děkujeme za vaše dary a příspěvky. 
• Ve čtvrtek 25.8.2022 bude v naší farnosti adorační den. Ranní mše nebude. Tichá 

adorace v kostele bude probíhat v době od 14 do 18 h. V sakristii je možnost za 
zapsat se na půlhodinové služby  jednotlivě nebo po dvojicích. Tento den 
budeme prosit za bohoslovce naší arcidiecéze, za nová duchovní povolání a také 
za mír na Ukrajině. Po večerní mši v 18:30 bude adorační den zakončen 
slavnostními nešporami (začátek 19:30) a svátostným požehnáním ve 20:30. 

• Příští neděli bude žehnání školních tašek před začátkem školního roku. Žehnání 
je svátostina, kterou nabízíme žákům, studentům jako posilu ve víře.  

• Také nabízíme svátost smíření - vždy půl hodiny před začátkem mše, denně 
kromě úterka. 

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 21. 8. do 28. 8. 2022 
 

den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

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 

pondělí 
22. 8. Památka Panny Marie královny 

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

Úterý 
23. 8. Úterý 21. týdne v mezidobí Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
24. 8. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 

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

Čtvrtek 
25. 8. Čtvrtek 21. týdne v mezidobí 

Povýšení sv. Kříže 8:00 
Povýšení sv. Kříže 17:30 
sv. Petra a Pavla 18:30 

Pátek 
26. 8. Pátek 21. týdne v mezidobí 

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

sobota 
27. 8. Památka sv. Moniky 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
28. 8. 

22. 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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