Nedělník pro Svátek svaté rodiny– 31. 12. 2017
Vezmi si mě, prosím, s sebou domů
1. ČTENÍ – Gn 15,1-6; 21,1-3
Hospodin se obrátil na Abráma ve vidění těmito slovy: "Neboj se, Abráme, já jsem
tvůj štít, tvá odměna je převeliká." Abrám řekl: "Pane, Hospodine, co mi dáš?
Nemám děti, dědicem mého domu bude damašský Eliezer." Abrám pokračoval:
"Nedal jsi mi potomka, bude po mně dědit jeden z lidí mého domu." Tu mu
Hospodin řekl: "Ten po tobě dědit nebude; kdo však vyjde z tvého lůna, ten bude
po tobě dědit." Vyvedl ho ven a pravil: "Pohlédni na nebe a spočítej hvězdy, můžešli je spočítat!" - a dodal: "Tak (četné) bude tvé potomstvo!" (Abrám) Hospodinu
uvěřil, a ten ho za to uznal za spravedlivého. Hospodin navštívil Sáru, jak slíbil, a
splnil Sáře dané slovo. Sára počala a porodila Abrahámovi v jeho stáří syna, jak to
Bůh předpověděl. Abrahám dal svému narozenému synovi, kterého mu Sára
porodila, jméno Izák
ŽALM 105
Odpověď: Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu
Oslavujte Hospodina, vzývejte jeho jméno, - hlásejte mezi národy jeho díla. Zpívejte mu, hrejte mu, - vypravujte o všech jeho divech! Honoste se jeho svatým
jménem, - ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina! - Uvažujte o Hospodinu a
jeho moci, - hledejte stále jeho tvář! Pamatujte na divy, které učinil, - na jeho zázraky
a rozsudky jeho úst, - potomstvo Abraháma, jeho služebníka, - synové Jakuba, jeho
vyvoleného! Pamatuje věčně na svoji smlouvu, - na slib, který ustanovil pro tisíc
pokolení, - na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem, - na svou přísahu Izákovi.
2. ČTENÍ Žid 11,8.11-12.17-19
(Bratři!) Protože Abrahám věřil, uposlechl (Boží) výzvy, aby se vystěhoval do země,
kterou měl dostat v dědičné držení; vystěhoval se, ačkoli nevěděl, kam jde. 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. 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.
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EVANGELIUM Lk 2,22-40
Příběh evangelia odpovídá požadavku Tóry (Lv 12), aby matka byla po čtyřiceti dnech od porodu
syna rituálně očištěna tím, že přinese do Jeruzalémského chrámu oběť. Zároveň každý prvorozený
chlapec byl zasvěcen Bohu.
Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do
Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: „Všechno
prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!“ Přitom chtěli také podat oběť,
jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě holoubata. Tehdy žil v
Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověk spravedlivý a
bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha svatého
mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha
přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo
obvyklé podle Zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha: „Nyní můžeš,
Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči
uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo k osvícení
pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.“ Jeho otec i matka byli plni údivu nad
slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil: „On je
ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude
odporovat – i tvou vlastní duši pronikne meč – aby vyšlo najevo smýšlení mnoha
srdcí.“ Také tam byla prorokyně Anna, dcera Fanuelova z Aserova kmene. Byla
značně pokročilého věku: mladá se vdala a sedm roků žila v manželství, potom sama
jako vdova – bylo jí už čtyřiaosmdesát let. Nevycházela z chrámu a sloužila Bohu
posty a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu chvíli, velebila Boha a
mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když vykonali
všechno podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě
rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním.
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
•
•
•
•
•
•
•

Přijďte se, prosím, po mši zapsat na služby v kostele v příštím týdnu!
V úterý 2.1. od 17:00 adorace v kostele PsK.
Ve středu 3.1. po ranní mši svaté bude v na faře v rybárně setkání seniorů.
Ve středu 3.1. v 16:30 v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
Ve čtvrtek 4.1. po ranní mši svaté adorace v kostele PsK.
Ve čtvrtek 4.1. se v 16:30 koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
Ve čtvrtek 4.1. bude při večerní mši svaté v 18:00 v kostele PsK katecheze pro
děti.
• Pátek 5.1. je první v měsíci, po ranní i večerní mši svaté bude adorace s litaniemi a
zásvětnou modlitbou.
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• Pátek 5.1. je první v měsíci, kaplan Pavel bude navštěvovat nemocné, telefonní
číslo kaplana Pavla k domluvě návštěvy je: 776 066 693.
• V pátek 5.1. v 16:30 ministrantská schůzka nejmladších ministrantů (sraz před
farou).
• V pátek 5.1. v 16:00 výuka náb. spojená s přípravou na první svaté přijímání pro
děti, které nechodí do náboženství ve čtvrtek.
• V pátek 5.1. bude večerní mše svatá u PsK ze Slavnosti Zjevení Páně spojená
s žehnáním vody, kadidla, křídy a zlata.
• V sobotu 6.1. slavíme Slavnost Zjevení Páně – doporučený zasvěcený svátek, také
při této mši budeme žehnat vodu, kadidlo, křídu a zlato.
• Restaurování varhan: Adopce píšťal – po „hrubé“ mši (asi v 11:30 hod.) u paní
Dittmanové.
• Děkuji štědrým dárcům, kteří darovali v letošním roce dary na varhany –
dary bezhotovostní i hotovostní, anonymní i s uvedením dárce celkem činily:
223 556 korun. Akce pořádané ve prospěch opravy varhan vynesly: 109622
korun. Všem dárcům velké Pán Bůh zaplať.
• Další dva velké štědré dary nám umožnily během vánočního oktávu
instalovat nové hlavní osvětlení v kostele Povýšení svatého Kříže, dárcům
patří upřímné Pán Bůh zaplať! Svítidla a instalační materiál + projekt stála
160 000 Kč. Velké poděkování patří Janovi Č., Vojtěchovi F., Petrovi K. a
Šimonovi L., kteří obětovali den vánočního volna na jejich instalaci. Pán Bůh
zaplať.
• Velké a upřímné Pán Bůh zaplať patří všem, kdo se v uplynulém týdnu
zapojili do hlídání kostelů, zvláště kostela Povýšení svatého Kříže, který byl
otevřen takřka po celý den. Bylo by úžasné a moc prospěšné, kdyby se nám na
to podařilo navázat i v týdnu následujícím a v dalších týdnech, náš farní kostel je
krásný, máme tedy být na co hrdí, i když to znamená velkou odpovědnost, práci a
oběti. Je přirozeným duchovním centrem našeho města, všichni potřebují čerpat u
Boha sílu k dobrému životu, umožněme jim to.
Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov, Filipcovo nám, 20/4, Prostějov, 796
01,734684784, email: faprostejov-psk@ado.cz, www.prostejovfarnost.mzf.cz, farář a děkan P.
Aleš Vrzala,  777162338

CROSSNA – spolčo pro mládež z našeho prostějovského děkanátu
V pátek 5.1.2018 v Nezamyslicích, začátek v 19:00 mší svatou v kostele svatého
Václava.
Drobné občerstvení s sebou.
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Farnost sv. Petra a Pavla Prostějov
• VÁNOCE na kůru sv. Petra a Pavla
neděle 31.12 - 9.00 zpívá chrámový sbor
16.00 zpívá schola
pondělí 1.1. - 9.00 zpívá chrámový sbor
neděle 7.1. - 9.00 zpívá schola

Program chrámového sboru:
Josef Martínek: Třetí mše koledová
Camille Saint-Saëns: Tollite hostias
Vojtěch Říhovský: V sadě se
rozvilo
Stanislav Jelínek: Ó svatá dobo
vánoční

• 1.1. v pondělí je u PaP mše jen v 9.00.
• Ve středu 3.1. bude v 16:45 v sakristii kostela PaP setkání spol. Modlitby matek.
• V sobotu 6. 1. při mši svaté v 17.00 hod. v kostele sv. Jana Nepomuckého u
milosrdných budou sbory Vlastimila a Orlice zpívat latinskou vánoční mši Hanse
Kliera, za řízení Pavly Šamánkové
• V sobotu 6.1. bude mše u PaP až v 9.00 a u JN jako obvykle v 17.00 slatinským
zpívaným ordináriem.
• V sobotu 13.1. je celodenní brigáda ne Petrské faře od 9.00 do 16.00 (oběd a
svačina zajištěny).
• Ve čtvrtek 18.1. je setkání pastorační a ekonomické rady farnosti je v Rybárně na
faře u Povýšení
Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla Prostějov, Lidická 1894/1a, Prostějov, 79601,
email: faprostejov-spap@ado.cz, www.petrskafarnost.cz, administrátor P. Pavel Čáp SDB, 
73265699
Otevřené kostely a betlémy:
31. 12. 2017 1. 1. 2018
Povýšení
sv. Kříže
Sv. Cyril
a Metoděj
Sv. Josef
(Krasice)
Sv. Jan
Nepomucký

12–17
14:30–16:30
17–18
10–12
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2.1. -6. 1. 7. 1.
12–
9–17
17

Nový rok – o sv. biřmování
Před časem se začala připravovat v zařízení Charity Daliborka skupinka starších lidí
k biřmování. Účastnící přípravy jsou ve věku 60-75 let. Lidé se těší na společné
chvíle ve víře. Tuto svátost může křesťan přijmout v každém věku, i v nemoci.
Nedávno jsme četl v knize Šeptáno do vrby krátké zamyšlení nad svátostí
biřmování: „Těžko se pohoršovat nad mladými, když úplně stejně jako mnozí z nich nechápou
svátost biřmování, nepřijali a netouží po ní ani mnozí dávno dospělí křesťané. Koneckonců z jejich
pohledu jim tato svátost v každodenním prožívání víry nijak citelně nechybí. Ostatní svátosti lze
přijímat i bez biřmování – a nějaké svědectví o víře, hlásání evangelia, apoštolát nebo přijetí
aktivnější formy život v církvi většina průměrných katolíků nikterak neplánuje, oni to rádi
přenechají těm „schopnějším.“ Prostě jim dosavadní stav vyhovuje, jsou, jak tuhle řekl jeden, „se
svou vírou docela spokojeni.“ (Škoda, že si nepoloží otázku, zdaje stejně tak s jejich vírou
spokojen i Bůh …?) Tak i víra může dlouhá léta „fungovat „- ale postrádá jakoukoliv
nakažlivost, nejiskří a nevoní, je jakoby sama sebou unavená. Určitě je nezbytné, abychom se
všichni stali více křesťany letničními. Proto je třeba pozvat do svého nitra Ducha svatého-aby
zatřásl uvadajícím stromem, nechal opadat vše suché a neplodné. Aby vlil novu mízu do žil, aby
probudil k radosti a dal zakusit rozechvění z Ježíšovy blízkosti. Neboli aby se z křesťana,
kterého až dosud nesla setrvačnost a zvyk, stal skutečný Ježíšův učedník: Člověk, který ví, že
Boha nadevše miluje, také ví proč – a dokonce touží s tímto osobním štěstím seznámit každého,
kdo je ochoten naslouchat.
Nebojte se přijít, zájemci o přípravu ke sv. biřmování (dospělí)! Jedna paní vyjádřila
obavy, že se to asi nenaučí. Při přípravě není cílem se naučit co nejvíce vědomostí
týkající křesťanské víry. Hlavní cílem je upevnění ve víře a objevit také krásu víry.
Prosím, pokud by někdo z vás měl zájem přihlašujte se do konce ledna osobně u
někoho z kněží, jáhna nebo katechetů ve farnosti. (jméno, telefon, email.) První
setkání by proběhlo 2.února 2018 v 19:00 na faře.
P. Pavel Caha, kaplan farnosti Povýšení sv. Kříže.
Zájemci o biřmování z mládeže se mohou taky přihlásit na přípravu k biřmování, ta
by se konala paralelně s přípravou dospělých.
P. Aleš Vrzala, farář farnosti Povýšení sv. Kříže.
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Schola Cantorum Prostějov spolu se svými hosty Pěveckým sdružením Magnificat Brno se sólisty a brněnským
katedrálním orchestrem si vás dovolují pozvat v neděli 14. ledna 2018
v 16 hodin do kostela Povýšení Svatého Kříže na

V. HUDEBNÍ OHLÉDNUTÍ ZA
VÁNOČNÍ DOBOU.

Na programu budou oblíbené skladby našeho sboru a známá vánoční mše
Jakuba Jana Ryby „Hej, mistře“ pro sóla, sbor a orchestr za řízení Mgr. Petra
Kolaře.
Čistý výtěžek koncertu bude věnován na generální opravu varhan v
kostele Povýšení Svatého Kříže.
Neváhejte prodlužit si vánoční dobu návštěvou toho koncertu.
Schola Cantorum Prostějov

3.farní ples

Srdečně zveme na
, který se bude konat
v pátek 9.2.2018 od 20.hodin v domě Služeb na Olomoucké
ulici. Lístky si můžete zarezervovat pomocí domluvy s organizátory- Ing.
Janem Černým, Ing. Renatou Plenařovou či jáhnem Ing. Mgr. Petrem
Hubáčkem, nebo pomocí emailu treti.farni.ples@seznam.cz. Prodej lístků
bude ve farní kanceláři. Kapacita sálu je omezena, proto nemusíte čekat s
koupí lístků, inu "kdo dřív koupí, neprohloupí". Když budete moci přispět
darem do tomboly či finančními prostředky, kontaktujte Ing. Černého nebo
ostatní zde uvedené. Prosíme o modlitbu za pokojný zdar akce, která se koná
i pro dokončení našich varhan, (a také, aby organizátoři nepřivedli k šílenství
pana faráře).
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
V roce 2017 proběhla tato sbírka v prostějovském děkanátu za pomoci 235
tříkrálových skupinek a celkový výtěžek činil 949 488,- Kč. Na účet Charity Prostějov
bylo převedeno 575 000,- Kč, z toho525 000,- Kč na zpracování projektu –
rekonstrukce budovy Marta, 50 000,- Kč slouží jako přímá pomoc rodinám a osobám
v tíživé životní situaci. Zbývající část výtěžku je využita Arcidiecézní charitou
Olomouc a Charitou Česká republika na projekty humanitární pomoci v zahraničí, ale
i u nás na celorepublikové úrovni.
Stejně jako v minulých letech proběhne v roce 2018 Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek
nám umožňuje pomáhat potřebným lidem. Naše záměry s využitím získaných
prostředků vycházejí z aktuálních potřeb. Když vyjdeme z objemu získaných
prostředků v minulých letech, uvažujeme s tímto rozdělením:
a) Přímá pomoc potřebným jako jsou osamělé matky v tíživé životní situaci, sociálně
slabé rodiny a jednotlivci a osoby bez přístřeší. Na tento záměr by bylo třeba 30 000
Kč.
b) Pro další rozvoj našich klientů v Chráněném bydlení Domova Daliborka
potřebujeme pořídit chráněné byty, kde budou moci trénovat větší samostatnost jen
s externí dopomocí. Na nákup takového tréninkového bytu plánujeme částku 500 000
Kč.
Děkujeme všem dárcům, kteří přispívají finančním obnosem, ale i všem ochotným
dobrovolníkům, kteří věnují svůj volný čas. Jedině díky Vaší nezištné pomoci se tato
sbírka může uskutečnit a je možno poskytnout pomocnou ruku těm, kteří to nejvíce
potřebují.

Je zde stále jedinečná možnost se přihlásit jako
vedoucí skupinky nebo koledník, neváhejte vydat
svědectví o své víře v Narozeného Pána.
Hlásit se můžete u koordinátora sbírky Charity Prostějov Víta
Forbelského na tel. čísle: 737 342 043

Nedělník lze také dostávat e-mailem, svůj požadavek zašlete na adresu nedelnik@centrum.cz, je
také ke stažení na stránkách farnosti: www.prostejovfarnost.mzf.cz
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den

liturgická oslava

Ne
31.
12.

Svátek Svaté rodiny,
Ježíše, Marie a Josefa

Po
1.
1.

SLAVNOST MATKY
BOŽÍ, PANNY MARIE

Út
2.
1.

Památka sv. Bazila Velikého
a Řehoře Naziánského,
biskupů a učitelů církve

St
3.
1.

Středa po oktávu Narození
Páně

Čt
4.
1.

Čtvrtek po oktávu Narození
Páně

Pá
5.
1.

Pátek po oktávu Narození
Páně

So
6.
1.

SLAVNOST ZJEVENÍ
PÁNĚ

Ne
7.
1.

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Josefa Krasice
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa Krasice
Povýšení sv. Kříže

čas
7:30
9:00
9:00
10:30
16:00
18:00
7:30
9:00
9:00
10:30
18:00
8:00

Povýšení sv. Kříže

18:00

Povýšení sv. Kříže
Charita, Daliborka
CSSP Lidická 86 kaple – oddělení E
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa Krasice
Povýšení sv. Kříže

8:00
10:00
14:00
17:00
18:30
6:30
8:00
18:00
18:00

Povýšení sv. Kříže

8:00

Povýšení sv. Kříže

18:00

sv. Petra a Pavla

18:30

Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Jana Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa Krasice
sv. Petra a Pavla

8:00
9:00
17:00
7:30
9:00
9:00
10:30
18:00
18:30
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