Nedělník pro 3. neděli adventní 16. 12. 2018
1. ČTENÍ Sof 3,14-18a
Prorok působí někdy po roce 630 př. Kr. a jeho působení spadá do období vlády krále Jošiáše.
Předznamenává velkou náboženskou reformu. Sofoniáš mluví o trestech, které ale vedou k očistě a
obnově Izraele, což odráží náš text ze závěru knihy.
Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli, raduj se a vesel celým srdcem, jeruzalémská dcero!
Zrušil Hospodin tvůj trest, odstranil tvé nepřátele, uprostřed tebe je Hospodin králem
Izraele, zla se už neboj! V onen den bude řečeno Jeruzalému: „Neboj se, Sióne, ať
neochabují tvé ruce! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, hrdina, vítěz; bude nad tebou
plesat v radosti, obnovil k tobě svou lásku, s veselím nad tebou zajásá jak za dnů
shromáždění.“

ŽALM Iz 12,2-3.4bcd.5-6
Text není žalm, ale radostný jásot proroka Izaiáše. Zve k radosti nad Božím dílem, které
můžeme vidět a které jsme sami zažili.

Bůh je má spása! – Bez obavy mohu doufat. – Hospodin je má síla a má chvála, – stal se
mou spásou. – S radostí budete vážit vodu – z pramenů spásy.
Děkujte Hospodinu a vzývejte jeho jméno! – Hlásejte mezi národy jeho díla, – zvěstujte
vznešenost jeho jména!
Zpívejte Hospodinu, neboť učinil velkolepé věci, – ať je to známé po celé zemi! – Plesejte a
jásejte, obyvatelé Siónu, – neboť velikým uprostřed vás je Svatý Izraele.

2. ČTENÍ Flp 4,4-7
V závěru listu Filipanům svatý Pavel povzbuzuje křesťany. Nelze přehlédnout motivaci této
radosti, která pramení z eschatologické perspektivy – Pán je už blízko. Blízkost příchodu Pána
není důvodem ke strachu, ale k naději na setkání s milovaným Bohem.
Bratři! Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá všem
lidem. Pán je blízko. O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v
modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení,
uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.

EVANGELIUM Lk 3,10-18
Po dvou úvodních kapitolách o Ježíšově dětství začne Lukáš vyprávění o jeho veřejném působení.
Tyto události jsou předznamenány Janem Křtitelem. Náš text navazuje na minulou neděli.
Podstatné je očekávání lidu podtržené Janovým odmítnutím přijmout roli mesiáše. Skutečný mesiáš
bude plný moci Ducha. Na něj čekáme!
Lidé se ptali Jana Křtitele: „Co máme dělat?“
Odpovídal jim: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má
něco k jídlu, ať jedná stejně.“ Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se ho:
„Mistře, co máme dělat?“ On jim odpověděl: „Nevybírejte víc, než je stanoveno.“ I
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vojáci se ho ptali: „A co máme dělat my?“ Odpověděl jim: „Na nikom se
nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte spokojeni se svým žoldem.“ Lid byl
plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na
to říkal: „Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani
rozvázat řemínek u opánků. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má
lopatu, aby pročistil obilí na svém mlatě a pšenici uložil na sýpce; plevy však bude
pálit ohněm neuhasitelným.“ Dával lidu ještě mnoho jiných napomenutí a hlásal
radostnou zvěst.
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Dnes v neděli 16.12. se koná sbírka na opravy a údržbu kostelů a fary.

Ačkoliv jsem doufal, že některé věci vydrží do větších a systematičtějších oprav, tak něco
bohužel nepočkalo. Proto na faře právě probíhá výměna tří plynových ohřívačů teplé
vody. Jeden zásobníkový v 1. patře zcela dosloužil a jeho výměna za stejný plynový by
znamenala také nové vyvložkování komína, což do budoucna nebude potřeba. Další dva
plynové průtokové ohřívače ve 2.patře by brzy dosloužili a zároveň mají zcela
nevyhovující odvod spalin. Všechny tři budou nahrazeny elektrickými zásobníkovými
ohřívači – fara má tzv. “noční proud“ sazba C25-D. V zákristii u PsK musel být
odstaven plynový kotel, který temperuje zákristii a temperuje a v případě potřeby vytápí
katechetický sál, a také musí být nahrazen zdroj teplé vody pro zákristii, protože jsou
v nevyhovujícím stavu. Zde již je naprojektována náhrada, některé práce jsou již
objednané u některých se čeká na volné kapacity.
• 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.

• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK a také už
uvažovat nad tím, že během vánočních svátků, bude potřeba hlídat kostel daleko
větší, protože zájem o návštěvu našeho kostela je velký.
• V neděli 9.12. se konala sbírka na práci s mládeží v našem děkanátu, v naší
farnosti vynesla: 20282 Kč V děkanátu celkem = 34 farností, bez započtení tří
farností, od nichž nemám údaje: 75410 Kč. Pán Bůh zaplať!
• 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 17. 12 se po večerní mši svaté sejdeme k modlitbě breviáře.
• Ve středu 19.12 po ranní mši svaté budeme připravovat kostel PsK na Vánoce,
zdobit stromky a stavět Betlém, každá šikovná ruka je vítaná.
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• Ve středu 19. 12 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povol.
• Ve čtvrtek 20.12 v pátek 21. 12 a v sobotu 22.12 bude v kostele PsK příležitost
k vánoční svaté zpovědi. Vždy od 9-12 a od 13-17. Seznam zpovědníků je na
nástěnce, vždy by měli být přítomni nejméně dva, takže by nemělo docházet
k dlouhému čekání.
• Ve čtvrtek 20. 12 se po ranní mši svaté koná v kostele PsK adorace za povolání.
• Ve čtvrtek 20.12 není výuka náboženství.
• V pátek 21.12 v 16:30 zveme všechny mladší ministranty (první až pátá třída) na
schůzku – sraz před kostelem.

• V sobotu 22.12 zveme ministranty každého věku, stavu a zdraví... z farnosti Povýšení
svatého Kříže na ministrantské setkání. Setkání začneme společnou službou na ranní mši
svaté v 8.00 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+)

• Výuka náboženství bude ve čtvrtek 10.1.2019. Příprava na 1. sv. přijímání bude
v pondělí 7.1.2019 a v pátek 11.1.2019.
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 16.12 se koná sbírka „na kostel“.
• Přiměňte poděkování za příspěvky na SIRIRI.
• Ve středu 19. 12 bude v 17:00 v sakristii kostela PaP setkání spol. MM.
• Ve čtvrtek 20.12 v 15.30 je kostele JN zdobení stromků.
• V sobotu 22.12 po ranní mši od 7.15 je v kostele PaP zdobení stromků.
• 25.12 je odpoledne od 14.00 do 16.00 hlídání u jeslí. Napište se na seznam.
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 16. 12. se bude konat prosincová měsíční sbírka na opravy a údržbu.
• V neděli 9.12. se konala sbírka na práci s mládeží v našem děkanátu, vynesla: 1471
Kč. Pán Bůh zaplať!
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liturgická oslava

3. 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
16.
12.

Po
17.
12.

Pondělí po 3.
neděli adventní

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

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

Út
18.
12.

Úterý po
3. neděli
adventní

Povýšení sv. Kříže

8:00

St
19.
12.

Středa po 3.
neděli adventní

Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
Mostkovice
sv. Petra a Pavla

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

Čt
20.
12.

Čtvrtek po 3.
neděli adventní

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

6:30
8:00
17:30

Pá
21.
12.

Pátek po 3.
neděli adventní

So
22.
12.

Sobota po 3.
neděli adventní

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

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

Ne
23.
12.

4. NEDĚLE
ADVENTNÍ
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• 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.
• Ve
středu
19.12.
v 18:00 se v kostele
Povýšení svatého Kříže
koná vánoční koncert
sboru Proměny a jejich
hostů.
• V sobotu 29.12 v 16:00
se v kostele svatého Petra a
Pavla
koná
vánoční
koncert – Za hvězdou –
Zpívá křesťanská hudební
skupina Dejme toMu s
dětmi.
Vstupné
dobrovolné. Tři čtvrtiny
výtěžku budou věnovány na
mobilní hospic "Nejste
sami" (www.nejstesami.eu).
• Hledáme nové
vedoucí skupinek i nové
koledníky pro
Tříkrálovou sbírku.
Vedoucí musí být starší 15.
let. Zájemci ať se hlásí na
tel. 777179472

