Nedělník pro 1. neděli adventní 2. 12. 2018
1. ČTENÍ Jer 33,14-16
Prorok Jeremiáš působí v posledním úseku dějin Izraele před pádem do babylonského zajetí (587
př. Kr.). Varuje Izrael, ale ten neslyší. Přesto se v jeho proroctví mluví také o nové perspektivě.
Bůh dá novou smlouvu, na troskách vznikne život.
Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy splním sliby, které jsem dal o Izraelovu a o
Judovu domu. V ty dny, za toho času vzbudím Davidovi zákonitý výhonek, který
bude uskutečňovat právo a spravedlnost na zemi. Za těch dnů dojde Juda spásy a
Jeruzalém bude bydlet v bezpečí. To je jméno, kterým ho budou nazývat:
„Hospodin je naše spravedlnost.“
ŽALM 25
Žalm je odpovědí na Boží záměr s člověkem. Bůh chce s člověkem spolupracovat. Ale musíme chtít
i my.

Ukaž mi své cesty, Hospodine, – a pouč mě o svých stezkách. – Veď mě ve své
pravdě a uč mě, – neboť ty jsi Bůh, můj spasitel.
Hospodin je dobrý a dokonalý, – proto ukazuje hříšníkům cestu. – Pokorné vede k
správnému jednání, – pokorné učí své cestě.
Hospodinovo jednání je jen láska a věrnost – pro ty, kdo plní jeho smlouvu a
nařízení. – Důvěrně se stýká Hospodin s těmi, kdo se ho bojí, – dává jim poznat
svou smlouvu.
2. ČTENÍ 1 Sol 3,12 – 4,2
1. list Soluňanům (též se označuje jako 1. list Tesalonickým) je zřejmě vůbec nejstarším textem
Nového zákona. Pavel vypráví o své cestě s Timoteem a těší se na návštěvu u Soluňanů. K tomu
připojuje své přání či požehnání (náš text). Úryvek je zde zařazen kvůli zmínce o druhém
příchodu našeho Pána.
Bratři! Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k druhému i ke všem
lidem, jako ji i my máme k vám. Ať posilní vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí
před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými.
Nakonec pak vás, bratři, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši: jak jste se od nás
naučili, že máte žít, abyste se líbili Bohu, a jak i žijete, tak ať v tom vynikáte ještě
více. Víte přece, které příkazy jsme vám dali z moci Pána Ježíše.
EVANGELIUM Lk 21,25-28.34-36
21. kapitolou vrcholí Ježíšova slova k zástupům. Od následující kapitoly se bude vyprávět o
poslední večeři a Ježíšově smrti. Autor, jako i Marek a Matouš, na konci Ježíšových slov zařazuje
eschatologickou řeč (o posledních věcech). Cílem je povzbudit ke statečnosti a odvaze nevěřit
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každému zmatku, který v budoucnosti nastane. Poznamenejme, že „oblak“ byl ve Starém zákoně
symbolem Boží přítomnosti.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na
zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat
strachem a očekáváním toho, co přijde na celý svět, neboť hvězdný svět se
zachvěje.
A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to
začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.
Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými
starostmi, aby vás den soudu nezastihl znenadání; přijde totiž jako léčka na všechny,
kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli
všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
• V pondělí, ve středu a v pátek od 6:45 jsou v kostele PsK roráty pro děti, po
rorátech je možnost přistoupit ke svatému přijímání pro ty, kdo se jich zúčastní,
ale v ten den nebudou na mši svaté.
• V pondělí 3. 12 se po večerní mši svaté sejdeme k modlitbě breviáře za naši
farnost a za kněze.
• Ve středu 5. 12 bude po ranní mši sv. v rybárně setkání seniorů.
• Ve středu 5. 12 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povol.
• Ve čtvrtek 6. 12 se po ranní mši svaté koná v kostele PsK adorace za povolání.
• Ve čtvrtek 6. 12 v 16:30 se koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
• Ve čtvrtek 6. 12 je při večerní mši svaté v 17:30 v kostele PsK katecheze pro děti.
V Biblické abecedě máme pro následující týden určeno písmeno " I ".
• Pátek 7.12. je první v měsíci, po ranní i večerní mši svaté bude adorace s litaniemi
a zásvětnou modlitbou.
• V pátek 7.12. dopoledne bude kaplan Pavel navštěvovat nemocné, telefonní číslo
kaplana Pavla k domluvě návštěvy je: 776 066 693.
• V pátek 7.12 v 16:30 zveme všechny mladší ministranty (první až pátá třída) na
schůzku – sraz před kostelem.
• V sobotu 8. 12 od 12:00 do 13:00. se v kostele PsK uskuteční modlitba zvaná
Hodina milosti pro svět = modlitba Anděl Páně, korunka a růženec.
• V neděli 9.12. se bude v našem děkanátu konat sbírka na práci s mládeží v našem
děkanátu. Jistě si všímáte aktivit, které mladí lidé vyvíjejí, nestačí ovšem jen
nadšení, je potřeba i materiální zabezpečení, proto bylo dohodnuto, že všechny
farnosti děkanátu touto formou na aktivity mládeže přispějí.
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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 3. 12 bude v 17:00 v sakristii kostela PaP biblická hodina
• CHRÁMOVÝ SBOR u sv. Petra a Pavla začíná nacvičovat vánoční
zpěvy. PŘIJĎTE MEZI NÁS – každou středu v 19.00 hod, po večerní mši sv.
• Ve středu 5. 12 bude v 17:00 v sakristii kostela PaP setkání spol. Modlitby matek.
• V neděli 9.12. se bude v našem děkanátu konat sbírka na práci s mládeží v našem
děkanátu. Jistě si všímáte aktivit, které mladí lidé vyvíjejí, nestačí ovšem jen
nadšení, je potřeba i materiální zabezpečení, proto bylo dohodnuto, že všechny
farnosti děkanátu touto formou na aktivity mládeže přispějí.
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,  732656997

Farnost Mostkovice (kontakt viz Povýšení sv. Kříže)
• V neděli 9.12. se bude v našem děkanátu konat sbírka na práci s mládeží v našem
děkanátu. Jistě si všímáte aktivit, které mladí lidé vyvíjejí, nestačí ovšem jen
nadšení, je potřeba i materiální zabezpečení, proto bylo dohodnuto, že všechny
farnosti děkanátu touto formou na aktivity mládeže přispějí.
• V neděli 2.12. se v kostele PsK bude konat Adventní zastavení –
duchovní vstoupení do doby adventní pořádané CMG.
• V neděli 2. 12. se v 15:00 v kostele CaM uskuteční duchovní adventněvánoční koncert smíšeného komorního sboru Ateneo pro SŠ, ZŠ a MŠ
Jistota o.ps.
• Zveme všechny děti na roráty, které budou od 3.12. do vždy v pondělí
ve středu a v pátek v kostele Povýšení sv. Kříže. Sraz v 6:30 u sochy sv.
Jana Nepomuckého, 6:45 roráty, 7:15 snídaně a potom hurá do školy!
• CROSSNA – spolčo pro mládež z našeho prostějovského
děkanátu. V pátek 7. 12. 2018 v Němčicích nad Hanou, začátek v 19:00
mší svatou v kostele sv. Máří Magdalény. www.mladezprostejov.cz
• V neděli 9.12 po mši sv., která začíná v 9:00 v kostele sv. Petra a Pavla – se koná
setkání se svatým Mikulášem a jeho andělským i čertovským doprovodem.
• V neděli 9.12 v 18:00 se koná v kostele svatého Jana Nepomuckého – adventní
koncert pro SONS Prostějov – sbor Exaudi – pořádá SONS oblastní odbočka
Prostějov.
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• V kostele Povýšení sv. bude během doby adventní nabídnuta aktivita s názvem
„Adventní hrnec“. Každý, kdo má zájem o bližší seznámení s ostatními farníky,
může do hrnce vhodit kontakt – vhození kontaktu znamená, že chci být pozván.
Bližší seznámení znamená setkání u kávy a podobě v době vánoční. Od třetí neděle
adventní si pak můžete kontakty z hrnce také brát – vzít si kontakt z hrnce znamená
– chci někoho pozvat. Vhozením kontaktu do hrnce dáváte souhlas s tím, že si ho
může někdo vytáhnout, pod podmínkou, že ho může použít jen k domluvě
vánočního setkání.

PASTÝŘSKÝ LIST OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA
K ADVENTU 2018
Drazí bratři a sestry,
vstupujeme do Adventu v roce, kdy na základě výzvy papeže Františka věnujeme
zvláštní pozornost misiím. Při tom nemáme myslet jen na misie v zahraničí, ale i na ty
v nejbližším okolí. V adventním čase se připravujeme na příchod Spasitele. Pokusme
se letos připravit vánoční příchod Božího Syna nejen do svých srdcí, ale pomozme pro
něho připravit cestu i do srdcí lidí kolem nás.
Rád bych upřímně poděkoval všem rodinám, které často zvou Pána Ježíše do
svého středu jako vítaného hosta, které se společně modlí a společně chodí do kostela,
kterým záleží na náboženské výchově dětí, a kde se taky společně snaží Bohu líbit.
Na druhé straně mě mrzí, když poměrně často slyším od kněží, že mnohé děti
dnes nechodí do náboženství proto, že nemají čas, že mají moc kroužků. Ministranti
nemohou přijít ani jednou týdně ve všední den ministrovat a děvčata zazpívat žalm,
protože jsou moc unavení ze školy. Věřím, že jejich rodiče to myslí dobře a chtějí dětem
dopřát to nejlepší, i když to třeba stojí hodně peněz. Ale o tyto rodiny si dělám vážné
starosti. Jsou skutečně všechny ty kroužky pro děti důležitější než věčná spása? Žádný
z rodičů si jistě nepřeje, aby jejich dětem chybělo štěstí, nebo skončily ve věčném
zavržení. Bojím se ale, že někteří rodiče se tak soustřeďují na pozemské štěstí dětí, na
svou kariéru, či budoucí kariéru dětí, že zapomínají na věčnost. Přitom přátelství s
Bohem není jen věcí budoucnosti či věčnosti, ale současnosti. Ani dobrá výchova se
nemusí vždy podařit, ale pokud dětem ani nenabídneme život s Bohem jako to
nejdůležitější v životě, nemůžeme se později divit, že se tak zvaně spustí se špatnými
kamarády. Odborné průzkumy ukazují, že za problémy s bulimií či anorexií, za
užíváním drog, alkoholu, či za jinými závislostmi mladých často nejsou zlí kamarádi,
ale nějaká chyba v rodině, ve vztazích, ve výchově.
Využijme letošního Adventu k tomu, abychom si ujasnili své hodnoty a případně
změnili svou praxi, pokud zjistíme, že cesta, po které dosud jdeme, nevede k tomu
pravému cíli. Někdy zjistíme, že dítě má větší radost z toho, když mu věnujeme svůj
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čas, než z drahého dárku, nebo když se nemusí strachovat o rodinné zázemí a bezpečí
kvůli rozpadu rodiny, když zakouší vzájemnou věrnou lásku obou rodičů. Jiné dítě bude
šťastné, když dostane dalšího sourozence. Výchova je umění, ale může se mu naučit
každý, kdo se nechá vychovávat Bohem.
Vím, že mnozí křesťanští rodiče mě dnes neslyší, protože v neděli v kostele nejsou.
Proto prosím vás přítomné: Myslete na rodiny vašich přátel, či rodiče spolužáků vašich
dětí a pokuste se s nimi promluvit, přátelsky je oslovit, vyměnit si s nimi zkušenosti a
pozvat je mezi sebe. Takový misijní krok bude třeba připravit v modlitbě. Vezměte si
to jako adventní úkol. Jestli někomu pomůžete ke sblížení s Kristem, budou vaše
Vánoce o to radostnější.
Ale nejde jen o děti. Kolik lidí v našem okolí bylo pokřtěno a kdysi i křesťansky
vychováno, ale pak se vzdálili… Po letech by se i vrátili, kdyby je někdo pozval do
farního společenství, přivedl do kostela či doprovodil ke svátostem. Považujte za svou
křesťanskou povinnost se o ně zajímat a pomoci jim. I to jsou misie. I to patří k
adventnímu snažení dětí, mládeže, dospělých i seniorů.
Připravujte cesty Pánu nejen do svého srdce, ale i k těm, kteří žijí kolem vás. Papež
František zdůrazňuje, že všichni pokřtění jsou poslaní hlásat evangelium a dělit se o dar
víry s těmi, kteří víru nemají. Letošní Advent prožijme v duchu misionářského poslání
a začněme ve své rodině.
Chiara Lubichová jednou napsala: „Rodina je tajemstvím lásky. Nic jiného než láska
rodinu neutváří, nespojuje a nečiní ji rodinou. A pokud rodina ve světě ztroskotává,
je to proto, že chybí láska. Kde láska vyhasíná, tam se rodina rozkládá. Proto rodiny
musejí čerpat tam, kde je zdroj lásky. Bůh ji vyprojektoval jako mistrovské dílo lásky,
jako znak, symbol a typ každého jiného záměru. Pokud On rodinu vytvořil láskou, také
On ji může láskou uzdravit. Pokud v srdcích členů rodiny žije tato láska, nerodí se
neřešitelné problémy, netyčí se nepřekonatelné překážky a nemusejí se oplakávat
nenapravitelné pády. Rodina se znovu stává krásnou, sjednocenou a zdravou, jakou ji
Bůh zamýšlel.“
K pravému misijnímu snažení po celý Advent Vám ze srdce žehná

POSELSTVÍ NEMOCNÝM ADVENT A VÁNOCE 2018
Drazí přátelé, nezadržitelný čas nám opět přinesl vánoční svátky. Je krásné, že
něco tak velikého smíme prožívat vícekrát, a snad s daleko hlubším pochopením než
před lety. Poněvadž ve vánočním tajemství je člověk v kontaktu se samotným Bohem,
který je nekonečný, je možno po celý život sestupovat vždy do hlubších vrstev. Zkuste
uvážit, jak veliká musela být Boží láska k člověku, když vymyslel způsob, jak se stát
jedním z nás – se vším, co lidské bytí obnáší, s výjimkou hříchu. A myslel na to už na
počátku lidských dějin, při stvoření člověka a jeho pádu do hříchu. Už tehdy měl v
mysli ženu, která se stane matkou Bohočlověka. Počátek jeho lidského bytí byl čirým
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projevem Boží moci. Působením Ducha Svatého byl v lůně Panny Marie počat člověk,
s nímž byla druhá božská osoba, Syn, navždy spojena. Tento Bůh a člověk v jedné
osobě se po 9 měsících narodil v Betlémě a Maria s Josefem jako první směli svého
Pána a Boha vzít do své náruče. To je to tajemství, které vždy znovu smíme promýšlet
v té překrásné modlitbě Anděl Páně, která je vpravdě adventní i vánoční modlitbou.
Už i toto tajemství ale v sobě skrývá odkaz na kříž. Počínaje Mariinou bolestí,
když Josef pojme úmysl dát jí propustný list, než je informován andělem o tajemství.
Potom 130 km náročné cesty do Betléma v pokročilém těhotenství; narození Ježíše
ve chlévě; proroctví Simeonovo: „On bude znamením, kterému se bude odporovat a
tvou duší pronikne meč.“ Potom útěk do Egypta a bolest nad vražděním betlémských
chlapců. Dřevo jesliček jako by předznamenávalo dřevo kříže. Jako by spojení lásky a
utrpení bylo jakýmsi pravidlem. Je tomu tak, koneckonců, i při zrození nového
člověka.
Tak je, drazí přátelé, možno uchopit i Vaše trápení, Vaše nemoci. Je možné je
snášet bez víry, je však také možné je nést ve spojení s naším trpícím Pánem, s naší
bolestnou, nebeskou Matkou, Pannou Marií, jako účast na Ježíšově utrpení pro spásu
lidí. Jistě se Vám dostane také vánočního sv. přijímání; ve mši svaté je také kus Vánoc,
když se náš Pán při proměňovacích slovech zrodí na oltáři, kus Vánoc je také ve
svatém přijímání, když náš Pán přijde do našeho srdce a ono se stane vpravdě
Betlémem, domem Chleba (hebr. bét lechem = dům chleba). Vždyť náš Pán o sobě
prohlásil: „Já jsem ten chléb, který sestoupil z nebe.“ Až k tomu dojde, zkuste se
pomodlit tuto překrásnou modlitbu Benedikta XVI., kterou pronesl u Pražského
Jezulátka. Já se ji modlím po sv. přijímání každý den.
„Pane Ježíši, máme tě před sebou jako dítě, a věříme, že jsi Boží Syn, jenž se stal
člověkem působením Ducha Svatého v lůně Panny Marie. Podobně jako v Betlémě, i
my spolu s Marií a Josefem, anděly a pastýři, se ti klaníme a vyznáváme, že jsi náš
jediný Spasitel. Stal ses chudým, abychom my zbohatli z tvé chudoby, dej, ať nikdy
nezapomínáme na chudé a na ty, kdo trpí. Ochraňuj naše rodiny, žehnej všem dětem
celého světa a dej, ať nám vždy vládne láska, kterou jsi přinesl, aby činila náš život
šťastnějším. Dopřej všem lidem, Ježíši, aby porozuměli poselství Božího narození,
aby pochopili, že jsi přišel darovat celé lidské rodině světlo, radost a pokoj. Neboť Ty
jsi Bůh, a žiješ a kraluješ s Bohem Otcem, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky
věků. Amen.“
Váš biskup Antonín Basler společně s arcibiskupem Janem Graubnerem, biskupem
Josefem Nuzíkem a emeritním biskupem Josefem Hrdličkou
Milí nemocní přátelé, advent a Vánoce jsou období, která nám připomínají
události ze začátku života Pána Ježíše, ve kterém hraje pochopitelně podstatnou roli
jeho maminka. Tyto události, ve kterých poznáváme, že Pán Ježíš nám byl podobný
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ve všem, kromě toho, že se nedopustil žádného zla, si oživujeme v růženci. Přečtěte
si, co o růženci píše v knize Setkání s Marií Guy Gilbert – kněz pařížského podsvětí.
Růženec je rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích Ježíšova života, které
prožívá také jeho Matka. S růžencem můžeme rozjímat o Kristově životě a o
nejzávažnějších momentech v životě jeho Matky. Je to skvělé rodinné album. Střídá
se v něm radost s utrpením a končí nádherným oslňujícím světlem: vzkříšením.
Otevřme rodinné album Panny Marie
a uvažujme o velkých okamžicích jejího života! Vzývejme ji v modlitbě růžence.
Mějme stále v kapse „růžencové kolečko“, které nám ulehčí kdykoliv a kdekoliv
říkat prostě jako dítě: „Zdrávas, Maria…“
Jednou z námitek proti růženci je tvrzení, že je to „omílání stále stejné modlitby,
což unavuje a člověk při tom pak myslí na jiné věci“. Myslím si ale, že opakuješ-li
modlitbu „Zdrávas, Maria“ soustředěně, pak, i když se občas v mysli odchýlíš,
zůstáváš v proudu, v dechu lásky, který tě nese a oživuje. Růženec tě tak uvádí do
povznášejícího ovzduší. Modlitba totiž nepřitahuje nebesa k zemi. Je to povznesení
tvého srdce k Bohu, který ví lépe než ty, co potřebuješ.
Bůh vždycky vykonal velké věci s malými a bezvýznamnými. Nedává přednost
„hrdinům“, jako je Rambo nebo Schwarzenegger. V televizi vidíš chlapy svalnaté,
pěkné na pohled, jak překonávají všechna nebezpečí a překážky. A ty jim věříš!
Sdělovací prostředky ti říkají: „Nejsi-li krásný ani prachatý, ani svalnatý, mimořádně
inteligentní, platíš za blbce.“ Bůh si však naštěstí počíná jinak! Pokud měl člověk
milující mámu, něžnou, pozornou, vždycky k dispozici, mazlivou, ráznou i laskavou,
spravedlivou a schopnou říci i „ne“, dostal tak parádní výbavu. Moje máma je taková.
A taková byla Maria. Jestli ale tvá matka nebyla taková, jakou jsi chtěl mít, tím spíše a
více se obracej k Marii!
Mons. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných
Římskokatolická farnost Brodek u Prostějova by ráda investovala peníze, které
získala z prodeje nepotřebné chátrající budovy orlovny do nákupu zemědělských
pozemků.
KOUPÍME VÁŠ POZEMEK – ORNICI, PASTVINU, ... Nabídněte!
Zvláště vybízíme občany, kteří nemají dědice, že mohou pole prodat a svůj majetek
si ještě za života užít, například zvýšit si svoji životní úroveň.
Kdo má zájem prodat pozemek, ať nám ho nabídne na tyto kontakty:
Tel: 604 759 148; e-mail:fabrodekupv@ado.cz
Nedělník můžete dostávat do emailové schránky, přihlášení je možné na adrese
nedelnik@centrum.cz
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den

liturgická oslava

kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Ne
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
2.
Povýšení sv. Kříže
12.
Mostkovice
sv. Josefa, Krasice
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Po
Nemocnice
Památka sv. Františka
3.
Xaverského
Povýšení sv. Kříže
12.
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Út
Úterý po 1. neděli adventní
4.12.
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Charita – Daliborka
St
sv. Cyrila a Metoděje
5.
Středa po 1. neděli adventní
Mostkovice
12.
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Čt
6.
Čtvrtek po 1. neděli adventní Povýšení sv. Kříže
12.
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Pá Památka sv. Ambrože, biskupa
Povýšení sv. Kříže
7.12.
a učitele církve
sv. Petra a Pavla
SLAVNOST PANNY
sv. Petra a Pavla
So
MARIE, POČATÉ BEZ
Povýšení sv. Kříže
8.
POSKVRNY
12.
PRVOTNÍHO HŘÍCHU sv. Jana Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Ne
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
9.
Povýšení sv. Kříže
12.
Mostkovice
sv. Josefa, Krasice
sv. Petra a Pavla
8

čas
7:30
9:00
9:00
10:30
11:00
18:00
18:30
8:00
16:00
18:00
18:30
8:00
18:00
8:00
10:00
17:00
18:00
18:30
6:30
8:00
17:30
8:00
18:00
18:30
6:30
8:00
17:00
7:30
9:00
9:00
10:30
11:00
18:00
18:30

