Nedělník pro Svátek Křtu Páně 7. 1. 2018
Vezmi si mě, prosím, s sebou domů
1. ČTENÍ Iz 42,1-4.6-7
Od 40. kapitoly se styl proroka Izaiáše mění. Proto se domníváme, že jde o jiného autora než v
předešlých kapitolách. Tento text vznikl v 6. stol. př. Kr., v době největšího útlaku v babylonském
zajetí. A právě zde Bůh zaslibuje „Služebníka“, který Izrael zachrání.
Toto praví Hospodin: „Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v
němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo.
Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí,
doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo. Nezeslábne, nezmalátní,
dokud nezaloží na zemi právo. Ostrovy čekají na jeho nauku. Já, Hospodin, jsem tě
povolal ve spravedlnosti, vzal jsem tě za ruku, utvořil jsem tě a ustanovil tě
prostředníkem smlouvy lidu a světlem národů, abys otevřel oči slepým, abys vyvedl
vězně ze žaláře a z věznice ty, kdo bydlí ve tmách.“
ŽALM 29
Tento žalm mluví o „hlasu“ Hospodina, který může porážet cedry… ale především vzbuzuje
chválu věrných. Platí to i o nás?
Odpověď: Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu.
Vzdejte Hospodinu, Boží synové, – vzdejte Hospodinu slávu a moc. – Vzdejte
Hospodinu slávu hodnou jeho jména, – v posvátném rouchu se klaňte Hospodinu!
Hospodinův hlas nad vodami! – Hospodin nad spoustami vod! – Hlas Hospodinův,
jak je mocný, – hlas Hospodinův, jak je velkolepý! Vznešený Bůh zaburácel
hromem, – v jeho chrámu však všichni volají: Sláva! – Hospodin trůnil nad
potopou, – Hospodin jako král bude trůnit věčně.
2. ČTENÍ Sk 10,34-38
Apoštol Petr se podivuhodným způsobem dostane do domu pohanského setníka Kornelia, který
zatoužil poznat víru. Když Petr slyší, že Bůh jedná v srdcích těchto pohanů, plný radosti vypráví,
jak to všechno s Ježíšem začalo…
Petr se ujal slova a promluvil: „Teď opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v
každém národě že je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné. Izraelitům
poslal své slovo, když dal hlásat radostnou zvěst, že nastává pokoj skrze Ježíše
Krista. Ten je Pánem nade všemi. Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo
nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým a
mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože
Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel.“
EVANGELIUM Mk 1,6b-11
Křest v Jordánu je zásadním znamením Ježíšovy mise. Zde Ježíš symbolicky bere hříchy lidí na
sebe z vody Jordánu, kde je stejně symbolicky zanechávali Janovi kajícníci. Proto sestupuje holubice
až po křtu: Otcova láska – Duch svatý – se od této chvíle bude projevovat.
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Jan kázal: „Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se
sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude
křtít Duchem svatým.“ V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od
Jana v Jordáně pokřtít. Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že
se na něho snáší Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný
Syn, v tobě mám zalíbení!“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
•
•
•
•
•
•
•

V neděli 7.1 je otevřená knihovna na faře po ranní i po hrubé.
Přijďte se, prosím, po mši zapsat na služby v kostele PsK v příštím týdnu!
V úterý 9.1. od 17:00 adorace v kostele PsK.
Ve středu 10.1. v 16:30 v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
Ve čtvrtek 11.1. po ranní mši svaté adorace v kostele PsK.
Ve čtvrtek 11.1. se v 16:30 koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
Ve čtvrtek 11.1. bude při večerní mši svaté v 18:00 v kostele PsK katecheze pro
děti.
• V pátek 12.1. v 16:30 ministrantská schůzka nejmladších ministrantů (sraz před
farou).
• V pátek 12.1. v 16:00 výuka náb. spojená s přípravou na první svaté přijímání pro
děti, které nechodí do náboženství ve čtvrtek.
• V pátek 12.1. budeme od 17:00 prosit před Nejsvětější svátostí za volby
• Restaurování varhan: Adopce píšťal – po „hrubé“ mši (asi v 11:30 hod.) u paní
Dittmanové.
• Velké a upřímné Pán Bůh zaplať patří všem, kdo se i v dalším 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
Farnost sv. Petra a Pavla Prostějov
• V pondělí 8.11. bude v 17:00 v sakristii kostela PaP biblická hodina.
• Ve středu 10.1. bude v 16:45 v sakristii kostela PaP setkání spol. Modlitby matek.
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• 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

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. Jana Černého
nebo ostatní zde uvedené. Prosíme o modlitbu za pokojný zdar akce, která se
koná i pro dokončení našich varhan.
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VÝZVA ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE
K NADCHÁZEJÍCÍM PREZIDENTSKÝM VOLBÁM
Milí přátelé, sestry a bratři,
jsme na začátku roku 2018, kdy si nejen připomínáme sté výročí obnovení naší
státnosti a suverenity, ale budeme taktéž několikrát jako voliči rozhodovat
o budoucnosti naší vlasti.
Poprvé to bude již 12. a 13. ledna 2018, kdy proběhne volba prezidenta České
republiky. Prosíme, přijďte k volbám. Volte po zralé úvaze, neboť toto rozhodnutí
nás všech má v demokratické společnosti skutečně význam a ovlivní další směřování
naší země.
Podpořte toho z nabízených kandidátů, který bude ctít význam křesťanských hodnot
pro společnost a vážit si pravdy i lásky k druhému člověku; podpoří slušnost ve
veřejném životě, stabilitu rodiny či ochranu lidského života ve všech jeho fázích.
Jako věřící neváhejme tuto důležitou událost naší země provázet modlitbou. Nechť
jsme při výběru kandidátů otevření Božímu vedení a ve svých přímluvách stále
pamatujeme na politiky či veřejně činné osobnosti, kteří mají odpovědnost za
rozhodování nejen v těžkých pracovních situacích, ale i ve svém osobním životě.
Věříme, že víra v dobrou budoucnost je nadějí pro nás všechny. A jelikož jsme před
28 lety získali mnoho dobrého i díky naší patronce sv. Anežce České, prosíme také
dnes: svatá Anežko, stůj při nás v době rozhodování.
V Praze dne 5. ledna 2018
Vaši čeští a moravští biskupové
K prezidentským volbám v lednu 2018
V preambuli ústavy České republiky se občané hlásí k ušlechtilým hodnotám
minulosti i současnosti, na nichž je možné naši zemi budovat, a prohlašují, že jsou
odhodláni toto dědictví střežit a rozvíjet.
Tatáž ústava stanovuje, že prezident je hlavou státu (čl. 54, 1). Prezident republiky je
tedy v jistém smyslu „prvním občanem“, který má hodnoty zmíněné v preambuli
ústavy reprezentovat, sám o ně usilovat a ostatní občany k nim vést.
Přijímané hodnoty se prakticky uplatňují, když je společenský život a osobní jednání
utvářeno ctnostmi. Základní společenské ctnosti – pravda, spravedlnost a svoboda –
jsou zaměřené k dobru společnosti. Těmto ctnostem vévodí láska a vytváří mezi
lidmi společenské či občanské přátelství. Kompendium sociální nauky církve učí:
„Hodnoty pravdy, spravedlnosti a svobody pramení z vnitřního zdroje lásky. Lidské
soužití je spořádané, bohaté na dobro a odpovídá lidské důstojnosti, když se zakládá
na pravdě; když se naplňuje podle spravedlnosti, tedy ve skutečném respektování
práv a ve věrném plnění patřičných povinností; když se uskutečňuje ve svobodě
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příslušející důstojnosti lidí, kteří jsou vedeni požadavky rozumem obdařené
přirozenosti k tomu, aby na sebe brali odpovědnost za své vlastní jednání; když je
oživováno láskou, která člověku dává pociťovat potřeby a požadavky druhého jako
své vlastní a která prohlubuje sdílení duchovních hodnot i péči o materiální potřeby.
(KSN, č. 205)“
Politické společenství nutně zahrnuje různost názorů lidí, kteří ho tvoří. Aby se
vlivem názorové rozdílnosti společnost nerozpadla, musí přijímat základní
společenské hodnoty a mít takovou autoritu, která by usměrňovala úsilí všech
občanů k uskutečňování obecného blaha, a to především jako mravní síla opírající se
o svobodu a o vědomí odpovědnosti za přijaté povinnosti a úkoly. (Srov. Gaudium et
spes, č. 74) Česká republika měla v minulosti v úřadu prezidenta osobnosti, které se
přes všechny kontroverze a rozdílnosti názorů dokázaly takovými autoritami stát a v
rozhodných chvílích dokázaly povýšit obecné dobro společnosti nad své vlastní.
Miloš Zeman během pěti let svého prezidentského mandátu ukázal, že pravdu
nepokládá za skutečně důležitou, že spravedlnosti si neváží a že svobodu druhých
nerespektuje. Miloš Zeman jako prezident své spoluobčany k ušlechtilému jednání
nevede, ale naopak svými vystoupeními základní občanské ctnosti zpochybňuje tím,
že v lidech probouzí nízká hnutí a sobecké zájmy. Tímto způsobem usiluje víc o
svou vlastní levnou politickou popularitu než o skutečné dobro společnosti založené
na ctnostech. Nelze tedy říct, že by Miloš Zeman jako prezident byl mravní silou,
která mezi lidmi podporuje a rozvíjí občanské přátelství. Věřící křesťan navíc
nemůže nechat bez povšimnutí, že navzdory svým prohlášením Miloš Zeman
využívá snad každou příležitost, aby církev znevážil a pošpinil.
Vzhledem k tomu, že Miloš Zeman znovu kandiduje na úřad prezidenta a že mu
předvolební průzkumy přisuzují velkou podporu, měli by si křesťané o to víc
uvědomit, jak důležitý bude každý odevzdaný hlas. Když dlouhodobě sledujeme
působení současného prezidenta a jeho okolí, vyplývá z toho, že si Miloš Zeman
objektivně nezaslouží, aby mu upřímní křesťané a vůbec všichni lidé, kteří vyznávají
morální rozměr politiky, při nadcházejících prezidentských volbách dali svůj hlas. I
při tomto omezujícím vymezení zůstává dostatečně velký prostor pro svobodný
výběr takového uchazeče o prezidentský úřad, který jako hlava státu bude mravní
autoritou usilující o společenské ctnosti a o ducha občanského přátelství.
Především tedy vybízím, ať se konají prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za
krále a za všechny, jimž je svěřena moc, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší
zbožnosti a důstojnosti.
1Tim 2, 1-2
Milí členové dominikánské rodiny,
všechny vás zvu, abychom se – pobízeni slovy sv. apoštola Pavla – spojili v modlitbě
za dobrou volbu prezidenta České republiky. Přidejte se prosím k novéně, která bude
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spočívat v každodenní modlitbě litanií k Duchu Svatému ve dnech od 3. do 11.
ledna 2018.
Fr. Benedikt Mohelník OP, provinciál
7. ledna 2018
Sestry a bratři,
za několik dnů budeme v prvním kole volit prezidenta – prvního občana této
země. Není to tak, že by v kostele nemohla zaznívat konkrétní doporučení a varování,
protože každá taková volba je záležitost nejen politická, ale i mravní. Jako
neoddělitelná součást našeho života a křesťanovy spoluzodpovědnosti za svět je
předmětem nejprve poctivého hledání před Pánem a poté zpytování svědomí.
Dovolíme si shrnout obecně známé skutečnosti. Mezi devíti muži, z nichž
jeden v březnu stane v čele naší země, jsou:
● alespoň dva úspěšní manažeři,
● zkušený diplomat s mezinárodním přehledem a kontakty,
● více než desetkrát neúspěšný kandidát do parlamentu,
● vzdělaný člověk, který zbohatl na hazardu (tedy na neštěstí druhých),
● uznávaný univerzitní profesor,
● člověk soudem vícekrát pravomocně odsouzený za lež,
● člověk, který kvůli smrtelné nemoci svého syna opustil výjimečnou funkci,
● tři lidé s bohatými zkušenostmi z vrcholné politiky,
● člověk s kvalitní křesťanskou formací již od dob totality, žijící pravidelným
svátostným
životem,
● občansky aktivní vysokoškolský učitel...
● ...a také čtyři katoličtí křesťané, z toho jeden nedávný konvertita a jeden
bývalý sekretář jednoho z našich biskupů. Dále několik dalších, kteří se přiznávají ke
svému křtu, i několik ateistů, z nichž jeden se kdysi prezentoval pro změnu jako
biřmovaný katolík.
Těch charakteristik je samozřejmě více než devět, výběr je tedy opravdu
pestrý. Rádi bychom dnes v této souvislosti připomněli pouze toto:
1) Je pravdivé heslo, které se v posledních dnech šíří mezi mladými lidmi,
prokazujícími tak značnou zralost: Jděte k volbám, nebo to za vás rozhodne někdo jiný. A
volme jako opravdu svobodní lidé – ne podle průzkumů, které by se teprve naší
volbou staly skutečností. Nenechejme se také zmást: kritériem tu nejsou emoce – jestli
mi někdo je sympatický nebo ne – ale racionální úvaha: kdo na základě svého
dosavadní působení bude podle mého nejlepšího mínění tento úřad vykonávat dobře
a důstojně?
2) Z textů vydaných v uplynulých doporučujeme tematickou dvoustranu
z posledního Katolického týdeníku, výzvu našich biskupů a text, který k
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prezidentským volbám připravil provinciál dominikánů, kněz a univerzitní učitel
Benedikt Mohelník, spolu s modlitbou, kterou ke svému sdělení připojil.
3) Jako soukromé osoby rádi komukoliv řekneme, jak a proč v této souvislosti
sami uvažujeme.
P. Bohumil Kundl
j. Pavel Černuška
Charita Olomouc a Centrum pro rodinný život Olomouc vyhlašuje
u příležitosti konání Tříkrálové sbírky výtvarnou soutěž pro všechny děti
od 3 let (MŠ, ZŠ, SŠ):

NAKRESLI TŘI KRÁLE

Každoročně začátkem ledna přicházejí koledníci do našich domovů s přáním
požehnání do nového roku a s poselstvím, že s narozením Ježíše Krista máme naději
navzdory všem nepříznivým okolnostem našeho života. Koledníci mají pláště,
korunky a zapečetěnou pokladničku s logem charity. U každého domu píší nápis
K+M+B+2018 a lidem zpívají tříkrálovou píseň. Vybrané dary pak pomáhají lidem
v nouzi.
Soutěž je připravena pro následující kategorie:
• kategorie MŠ – 3 až 6 let
• 1. kategorie – 1. až 3. třída
• 2. kategorie – 4. až 5. třída
• 3. kategorie – 6. až 9. třída
• 4. kategorie – střední školy
Podmínky:
• kreslí jednotlivci
• formát A4 nebo A3, libovolná technika
Výtvarné práce prosím zašlete nebo dodejte nejpozději do 16. února 2018 na
adresu: Centrum pro rodinný život; Biskupské nám. 2; 772 00 Olomouc.
Tři vítězné výtvarné práce z každé věkové kategorie budou ohodnoceny
věcnými cenami a zveřejněny na stránkách www.olomouc.charita.cz a zde na
našem webu. Práce se nebudou vracet. Zezadu napište čitelně: jméno a
příjmení, třída, adresa školy, email a telefon. Tříkráloví koledníci připište zezadu
„koledník TKS“.
Vyhlášení výsledků proběhne na Den pro malé i velké krále v sobotu 17.
března 2018 ve 13 hodin v křížové chodbě Dominikánského
kláštera (Slovenská 14, Olomouc).
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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9.
1.

Úterý 1. týdne
v mezidobí

St
10.
1.

Středa
1. týdne
v mezidobí

Čt
11.
1.

Čtvrtek
1. týdne
v mezidobí

Pá
12.
1.

Pátek
1. týdne
v mezidobí

So
13.
1.

Sobota 1. týdne
v mezidobí

Ne
14.
1.

2. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

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

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

Povýšení sv. Kříže

8:00

Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Charita, Polišenského
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa Krasice
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže

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

Povýšení sv. Kříže

18:00

sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Jana
Nepomuckého

18:30
6:30
8:00

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

7:30
9:00
9:00
10:30
18:00
18:30

8

17:00

