Nedělník pro Svátek Křtu Páně 13. 1. 2019
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 době největšího útlaku v babylonském zajetí v 6. stol.
př. Kr. a právě zde Bůh zaslibuje „Služebníka“, který Izrael zachrání. Jak jeho záchrana bude
vypadat?
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. Jak tento Boží hlas působí? Může bořit, obracet
cedry…, ale především vzbuzuje chválu věrných.

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 Lk 3,15-16.21-22
Všichni synoptici (Mt, Mk, Lk) uvádějí scénu Ježíšova křtu. Jde tedy o zásadní skutečnost,
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nikoli jen projev Ježíšovy pokory… Jan správně uvádí, že Ježíš nepřijímá křest jako znamení
obrácení či pokání za vlastní hříchy. Pán takto zahajuje svoji misi záchrany a své veřejné
vystoupení! Protože se zde objevuje celá Nejsvětější Trojice, bude tedy také dílo záchrany dílem celé
Trojice.
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.“ Když se všechen lid dával pokřtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se,
otevřelo se nebe, Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z
nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Přijměte velké poděkování a upřímné Pán Bůh zaplať za všechno, co pro kostely
a farnost děláte. Všichni, kdo se jakoukoliv zapojují, a ještě si pro dárek nepřišli,
ať si po mši sv. přijdou pro malý dárek do zákristie.
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
• V pondělí 14. 1 se po večerní mši svaté u PsK sejdeme k modlitbě breviáře.
• Ve středu 16. 1 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povol.
• Ve středu 16.1 v 18:00 se koná zasedání pastorační rady na faře.
• Ve čtvrtek 17. 1 se po ranní mši svaté koná v kostele PsK adorace za povolání.
• Ve čtvrtek 17. 1 v 16:30 se koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
• Ve čtvrtek 17. 1 je při večerní mši svaté v 17:30 v kostele PsK katecheze pro děti.
V biblické abecedě máme pro tento týden určeno písmeno " L".
• V pátek 18.1 v 16:30 zveme všechny mladší ministranty (první až pátá třída) na
schůzku – sraz před kostelem PsK.
• V neděli 20.1 se koná pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu kostelů a fary.
(V prosinci se podařilo nainstalovat nový ohřívač teplé vody v 1. patře – (jiný způsob ohřevu), takže naši
salesiánští nájemníci mají opět teplou vodu v koupelně v 1.patře. V příštím týdnu by mohly být zahájeny
práce na instalaci nového kotle pro sakristii a katechetický sál s příslušenstvím u PsK, již je nově
vyvložkovaný komín.) Obojí bylo v havarijním stavu a výměna je naprosto nutná.

• Hledáme ochotné ruce, které by pomohly s praním oltářních pláten a kalichového
prádla a se zdobením kostela u PsK. Nebojte se toho! (Můžou se hlásit i muži 😊)
• Termíny přípravy na 1.sv. přijímání do začátku března (posunutí o týden zapříčiní
jarní prázdniny): pondělí 21.1., 11.2 a 25.2 v 16:30 na faře u Psk a pátek 25.1. 15.2
a 1.3 v 16:00 na faře u PsK.
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
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Farnost sv. Petra a Pavla Prostějov
• Ve středu 16. 1. budou v !16:30! v sakristii kostela PaP Modlitby matek.
• Ve čtvrtek 17.1. nebude v kostele sv. Petra a Pavla mše svatá v 6.30.
• V neděli 20.1 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)
• Ve středu 16.1. nebude mše sv. v 18:00, bohužel ji nemá kdo odsloužit.
• V neděli 20.1 se koná sbírka na opravy a údržbu.
• Srdečně zveme na sborový den s přednáškou: Českobratrská církev
evangelická – 100 let na cestě ke svobodě 13. ledna 2019 ve 14 hod.
- místo ČCE ve společnosti – ČCE a budování demokratického státu – nacistická okupace a
odboj za 2. světové války zkušenosti s komunismem a z komunismu -1989 a co potom?
Přednáší a dopoledne v 10 hod. při bohoslužbách káže prof. ThDr. Peter
Moreé
Prof. Moree je holandský teolog a historik. Studoval teologii v Utrechtu, v Praze a
Amsterodamu. T. č. žije v Praze, kde působí na ETF UK v Praze. Zabývá se mj. novodobou
historií.
• Smíšený pěvecký sbor Schola Cantorum Prostějov si dovoluje pozvat
příznivce hudby a sborového zpěvu na tradiční, tentokrát již VI. hudební
ohlédnutí za vánoční dobou, které se bude konat v sobotu 19. ledna 2019
v 17 hodin v kostele Povýšení svatého Kříže v Prostějově.
• Srdečně zveme k pietní akci, při které vzpomeneme výročí sebeobětování
studenta Jana Palacha jako protestu proti začínající normalizaci v naší
zemi. Sobota 19. ledna 2019 od 15.hod. v Husově sboru (Demelovo nám.,
Prostějov)
Význam činu Jana Palacha a dobové souvislosti připomene historik prof. Jiří
Hanuš z Brna
Hudební doprovod: Heather Son
Pořádá občanský spolek PROTI ZAPOMĚNÍ
• Srdečně zveme všechny křesťany a lidi dobré vůle na ekumenickou bohoslužbu
v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů, která se bude konat v neděli
20.1.2019 v 16.00 ve sboru církve Československé husitské. Bohoslužba bude
vycházet z podkladů, které letos připravili křesťané v Indonésii, kázat bude bratr
farář Jan Jun z církve Českobratrské evangelické.
• V roce 2019 se také vypravíme na pouť do Fatimy od 10.-15.6. Bližší informace
na nástěnce. Kdo máte zájem, hlaste se co nejdříve!!!
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Antonína,
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křesťanů
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v mezidobí

2. neděle
v mezidobí

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

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

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

Povýšení sv. Kříže

8:00

Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Charita Daliborka
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla

18:00
8:00
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17:00
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Povýšení sv. Kříže
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Povýšení sv. Kříže

17:30

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

8:00
18:00
18:30

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

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

sv. Petra a Pavla

18:30
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Srdečně zveme na
čtvrtý farní ples,
který se bude
konat v Domě
služeb na
Olomoucké ulici
v Prostějově
v pátek 22.2.2019
od 20.15 hodin.
Výtěžek plesu je
určen na opravy
fary PsK. Přispět
můžete koupí
lístků (a tím i
svojí přítomností),
darem do tomboly
či finančním
příspěvkem a také
hlavně modlitbou,
aby nás Pán při
zdravém srdci
zachovati ráčil.

