Nedělník pro 2. neděli adventní 9. 12. 2018
1. ČTENÍ Bar 5,1-9
Tato kniha vznikla zřejmě mnohem později (2. stol. př. Kr.) než události, které popisuje. Její
příběh patří do období působení proroka Jeremiáše (6. stol. př. Kr.). Slibuje návrat Izraele do své
vlasti. Verš 5,6 je citací Iz 40,4 a odrazí se nám v evangeliu. Text sám je však velice krásným
zaslíbením, které platí i pro nás!
Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu
věčné slávy, kterou ti dává Bůh. Přioděj se rouchem spravedlnosti od Boha a vstav si
na hlavu korunu slávy Věčného. Každému, kdo je pod nebem, ukáže Bůh tvůj jas.
Neboť navěky ti bude dáno jméno od Boha „Pokoj spravedlnosti“ a „Vznešenost
bázně Boží“. Vzchop se, Jeruzaléme, a postav se na výšině, pohleď na východ a
podívej se na své děti, které se shromáždily na rozkaz Svatého od východu slunce až
na západ. Jak se radují z toho, že Bůh na ně pamatoval! Neboť vyšly z tebe pěšky,
vedeny od nepřátel, ale Bůh je přivede k tobě, nesené se slávou jako na královském
trůnu. Bůh totiž rozkázal snížit každou vysokou horu, odvěké pahorky, a vyplnit
údolí na rovnou zemi, aby Izrael kráčel bezpečně k Boží slávě. Také lesy a každý
vonný strom zastíní Izraele na Boží rozkaz. Ano, Bůh přivede Izraele, který se bude
radovat ve světle jeho velebnosti, s milosrdenstvím a se spravedlností, která z něho
prýští.
ŽALM 126
Žalm navazuje na události prvního čtení, které popisuje návrat zajatců z babylonského zajetí. Tito
lidé zakusili mnoho útrap, ale také Boží vysvobození. Nejde jen o převyprávění skutečnosti, ale o
píseň, která opěvuje zážitek vykoupení Bohem.

Když Hospodin přiváděl siónské zajatce, – byli jsme jako ve snách. – Tehdy byla
naše ústa plná smíchu – a náš jazyk plný jásotu. Tehdy se říkalo mezi pohany: –
„Velkou věc s nimi udělal Hospodin!“ – Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin, –
naplnila nás radost. Hospodine, změň náš osud, – jako se mění údolí jihu země. –
Kdo sejí v slzách, – žnout budou s jásotem. Vycházejí s pláčem, – když nesou
semeno k setí: – přijdou však s jásotem – a přinesou své snopy.
2. ČTENÍ Flp 1,4-6.8-11
Přeskočili jsme úvodní pozdrav listu Filipanům a čteme první verše této radostné epištoly.
Všimněme si, že tato slova jsou nesena tématem posledního dne (eschatologický prvek). Jde však o
jakýsi úvod či úvodní klauzuli listu, proto má slavnostní ráz.
Bratři! Ve všech svých modlitbách s radostí prosím za vás za všechny. Vždyť od
prvního dne až do této chvíle mi pomáháte v rozšiřování evangelia. Jsem totiž
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přesvědčen, že ten, který ve vás toto dobré dílo začal, přivede ho ke konci ke dni
Krista Ježíše. Ano, Bůh je mi svědkem, jak po vás po všech toužím láskou Krista
Ježíše. A za to se modlím: ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání a
všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší, čistotou jen zářili a byli bez hříchu
pro onen den Kristův, s plnou mírou dobrých skutků, vykonaných ve spojení s
Ježíšem Kristem, k Boží chvále a slávě.
EVANGELIUM Lk 3,1-6
Lukáš v prvních dvou kapitolách popsal dětství a původ Ježíše z Nazareta. Dnešním textem
otevírá jeho veřejné působení. Jako první kapitoly začaly nejprve zprávou o narození Jana Křtitele
a pak mluví o Ježíši, tak i nyní se začíná vyprávěním o Janově působení. Jde o citaci Iz 40,4,
proroctví, které se vzápětí naplní na přicházejícím Kristu.
V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v
Judsku, Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v
Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem v Abiléně, za velekněží Annáše
a Kaifáše, uslyšel na poušti Boží slovo Jan, syn Zachariášův.
Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Tak je
psáno v knize řečí proroka Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu,
vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek
srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý
člověk uzří Boží spásu.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Dnes v neděli 9.12. se koná sbírka na práci s mládeží v našem děkanátu.
• 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.
• Příprava na první svaté přijímání bude v pondělí 10.12 v 16:30 na faře v
rybárně a v pátek 14.12 v 16:00 na faře v rybárně.
• V pondělí 10. 12 se po večerní mši svaté sejdeme k modlitbě breviáře.
• Ve středu 12. 12 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povol.
• Ve čtvrtek 13. 12 se po ranní mši svaté koná v kostele PsK adorace za povolání.
• Ve čtvrtek 13. 12 v 16:30 se koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
• Ve čtvrtek 13. 12 je při večerní mši svaté v 17:30 v kostele PsK katecheze pro
děti. V Biblické abecedě máme pro tento týden určeno písmeno " J ".
• V pátek 14.12 v 16:30 zveme všechny mladší ministranty (první až pátá třída) na
schůzku – sraz před kostelem.
• V neděli 16. 12. se bude konat prosincová měsíční sbírka na opravy a údržbu.
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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
• Dnes v neděli 9.12. se koná sbírka na práci s mládeží v našem děkanátu.
• 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 12. 12 bude v 17:00 v sakristii kostela PaP setkání spol. MM.
• V neděli 16.12 se koná sbírka „na kostel“.
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)
• Dnes v neděli 9.12. se koná sbírka na práci s mládeží v našem děkanátu.
• V neděli 16. 12. se bude konat prosincová měsíční sbírka na opravy a údržbu.
• 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.
• V sobotu 15.12 v16:00 se v kostele Povýšení sv. Kříže koná adventní koncert
pěveckého sboru CMG a Konzervatoře evangelické akademie v Olomouci.
• V neděli 16.12 v 18:00 se v kostele Povýšení svatého Kříže koná adventní koncert
pro Charitu Prostějov – sbor Exaudi a hosté.
• V neděli 16.12 v 17:00 se v kostele sv. Cyrila a Metoděje koná vánoční koncert
Nota bene a jejich hostů.
• 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.
• Zveme ministranty každého věku, stavu a zdraví... farnosti Povýšení svatého Kříže
na ministrantské setkání, které se uskuteční v sobotu před čtvrtou nedělí adventní,
tedy 22.12.2018. Setkání začneme společnou službou na ranní mši svaté v 8.00
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hodin.
Není
třeba
připomínat, že ministrant
přichází minimálně 10-15
minut
dopředu
před
začátkem bohoslužby... Po
mši svaté si dáme svačinu a
domluvíme si ministrantské
služby během celé doby
vánoční, tj. nejen "v neděli,
či na dětské půlnoční...",
pro všechny kostely ve
správě naší farnosti. Bylo by
tedy dobré, aby ministranti
dopředu věděli, jestli zde v
době vánoční budou nebo
ne, ať si pak neřeknou o
službu, která pro ně bude
nereálná... Po domluvě
můžeme společně či každý
sám nebo s rodiči jít na
kluziště na náměstí nebo jít
domů pomoci maminkám s
vánočními
přípravami
(nemusí
platit
pro
ministranty 65+)
• Římskokatolická farnost
Brodek u Prostějova by
ráda investovala finanční
prostředky získané
prodejem nepotřebného
majetku do nákupu
pozemků: orné půdy,
pastviny. Kdo má zájem
prodat pozemek, ať nám
ho nabídne na tyto
kontakty: tel:
604 759 148; email:
fabrodekupv@ado.cz

den

liturgická oslava

2. NEDĚLE
ADVENTNÍ

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

čas
7:30
9:00
9:00
10:30
11:00
18:00
18:30

Ne
9.
12.

Po
10.
12.

Pondělí po 2.
neděli adventní

Povýšení sv. Kříže
Nemocnice
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla

8:00
16:00
18:00
18:30

Út
11.
12.

Úterý po
2. neděli
adventní

Povýšení sv. Kříže

8:00

St
12.
12.

Středa po 2.
neděli adventní

Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Charita – Polišenského
sv. Cyrila a Metoděje
Mostkovice
sv. Petra a Pavla

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

Čt
13.
12.

Památka sv.
Lucie, panny a
mučednice

sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže

6:30
8:00
17:30

Pá
14.
12.

Památka sv.
Jana od Kříže,
kněze a učitele
církve

Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla

8:00
18:00
18:30

So
15.
12.

Sobota po 2.
neděli adventní

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

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

Ne
16.
12.
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