Nedělník pro první neděli adventní 1. 12. 2019

1. ČTENÍ Iz 2,1-5
Proroctví ve Starém zákoně neznamená věštění budoucnosti, ale zaslíbení života a požehnání,
které Bůh připravuje, obrátí-li se lid k němu. V 8. stol. př. Kr. se ocitá Judské království v
ohrožení Asyřanů. Hlavní město Jeruzalém, postavené na hoře Sión, cítí nebezpečí. V odkazu na
„Hospodinovo slovo ze Siónu“ církev také spatřuje proroctví o příchodu Krista.
Obsah vidění Izaiáše, syna Amosova, o Judovi a Jeruzalému.
Stane se v posledních dnech: Pevně bude stát hora s Hospodinovým domem na
vrcholu hor, vyvýšena nad pahorky. Budou k ní proudit všechny národy, budou k ní
putovat četné kmeny a řeknou:
„Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha! Ať nás naučí
svým cestám, choďme po jeho stezkách!“ Ze Siónu vyjde nauka, z Jeruzaléma
Hospodinovo slovo.
Soudit bude národy, rozsuzovat četné kmeny, že zkují své meče v radlice a svá kopí
ve vinařské nože. Nezdvihne již meč národ proti národu, válce se již nebudou učit.
Jakubův dome, vzhůru, choďme v Hospodinově světle!
ŽALM 122
Hospodinův dům je označení chrámu v Jeruzalémě. Je středem i symbolem starozákonní
bohoslužby. Izraelité věděli, že společná bohoslužba v chrámě přináší bohaté požehnání.

Zaradoval jsem se, když mi řekli: – „Do domu Hospodinova půjdeme!“ – Už stojí
naše nohy – v tvých branách, Jeruzaléme!
Tam vystupují kmeny, – kmeny Hospodinovy, – jak to zákon přikazuje Izraeli, – aby
chválil Hospodinovo jméno. – Tam stojí soudní stolce, – stolce Davidova domu.
Vyprošujte Jeruzalému pokoj: – ať jsou v bezpečí, kdo tě milují, – ať vládne mír v
tvých hradbách, – bezpečnost v tvých palácích!
Kvůli svým bratřím a přátelům – budu říkat: Pokoj v tobě! – Kvůli domu
Hospodina, našeho Boha, – budu ti přát štěstí.
2. ČTENÍ Řím 13,11-14
List Římanům má dvě části: věroučnou (kap. 1–11) a praktickou (kap. 12–16). Poučení o
obsahu naší víry je třeba naplnit praktickým životem. 13. kapitola je věnována vztahu k
vládnoucí moci (tehdy Římanům). Autor vychází z předpokladu: „Vládcové nejsou přece hrozbou
tomu, kdo jedná dobře“ (Řím 13,3) a „Láska neudělá bližnímu nic zlého“ (Řím 13,10).
Bratři! Víte, jaký je nyní čas: že vám už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze
spánku. Neboť nyní je nám spása blíže než tehdy, když jsme uvěřili. Noc pokročila,
den se přiblížil. Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla.
Veďme počestný život jako ve dne; ne v hodováních a pitkách, ne v necudnostech a
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prostopášnostech, ne ve sváru a závisti. Ale oblečte se v Pána Ježíše Krista a
nepečujte o tělo tak, že by to vyvolávalo žádosti.
EVANGELIUM Mt 24,37-44
Ocitáme se na konci Pánova veřejného působení, po něm již přijdou události Velikonoc. Text je
tzv. eschatologickou řečí (Mt 24–25). Hlavní téma je příchod Syna člověka na konci věků. Ježíš
orientuje posluchače nikoli ke strachu či zjišťování detailů, ale k připravenosti na setkání s Bohem.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka, bude to právě tak jako v době
Noemově: Jako totiž v době před potopou lidé jedli a pili, ženili se a vdávaly až do
dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila,
právě tak to bude, až přijde Syn člověka.
Tehdy budou dva na poli: jeden z nich bude vzat, druhý ponechán; dvě budou mlít
na obilném mlýnku: jedna bude vzata, druhá ponechána.
Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář
věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu
prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v
hodinu, kdy se nenadějete.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• V uplynulém týdnu farnost u příležitosti udělování svátostí a svátostin obdržela
dary ve výši 2x1000,- Kč a dar kostel na „na kostel“ ve výši 16000,- Kč. Pán Bůh
zaplať!
• V pátek 28. 11 proběhla v ateliéru akademické malířky Marie Dočekalové v
Kroměříži kolaudace dalších tří zrestaurovaných zastavení křížové cesty. Obrazy
budou do kostela, stejně jako při restaurování prvních tří, vráceny asi v květnu
příštího roku, aby se lépe vyrovnaly se změnou teploty. Zároveň by měly být na
restaurování odvezeny další, podle výše dotace, která nám snad bude přidělena i
v příštím roce. Financování je v roce 2019 zajištěno dotací MK a výtěžkem
benefičního koncertu na tento účel, dotace pro rok 2019 činí 190 000,-Kč, podíl
farnosti 32 000 Kč, celkové náklady jsou 222 000,- Kč.
• Děkuji všem, kdo navrhli kandidáty pro volby do pastorační rady. Nyní
budou navržení farníci osloveni a v případě souhlasu bude jejich jméno na
volební listině. S navrženými kandidáty, kteří souhlasí s tím, že budou
voleni, budete seznámeni. A pak proběhnou volby.
• Již také zapisujeme mše svaté na rok 2020, zatím jen na první pololetí, na druhé se
bude zapisovat až později.
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
• Dnes vychází nové INRI, děkuji všem, kdo se na jeho přípravě podíleli,
především hlavní redaktorce.
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• I v tomto adventu si můžete vzít adventní kalendáře, a letos to bude také
příležitost k tomu, abyste nabídli tuto malou inspiraci k prožití adventu někomu
dalšímu, popřemýšlejte a vezměte kalendář i pro něj. Je jich k dispozici o polovinu
více.
• Od pondělí 2. 12 začnou roráty pro děti (i pro dospělé), podrobnosti najdete
níže. Po rorátech mohou ti, kdo nebudou na mši svaté, přijmout svaté přijímání.
Během rorátů – tzn. od 6.45 se bude také zpovídat!!! Pokud se nebudou dít
nějaké mimořádné komplikace, tak bude zpovídat farář i kaplan.
• V úterý 3. 12 v 18:00 bude mše svatá slavena v kapli Nejsvětější Trojice.
• Ve středu 4. 12 po ranní mši svaté je společenství seniorů v rybárně na faře.
• Ve středu 4. 12 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
• Ve čtvrtek 5. 12 bude v budově církevní ZŠ Den otevřených dveří. Z tohoto
důvodu neproběhne klasická výuka náboženství. Místo sezení ve škole Vás
i děti zveme na 17:30 hod. ke společné mši sv. v kostele Povýšení sv. Kříže,
při které proběhne mikulášská nadílka. Počítáme samozřejmě i s účastí
mladších sourozenců.
• V pátek 6. 12 bude pravidelné navštěvování nemocných. Je vhodné se do pátku
přihlásit na telefonní číslo faráře: 777162338. Automaticky navštívíme ty, které
jsme navštívili i minule. Seznam navštěvovaných se postupně rozrůstá, ale určitě
se najdou ještě další.
• Pátek 6. 12 je první v měsíci, po ranní mši svaté i po večerní mši svaté bude
adorace s litaniemi a zásvětnou modlitbou.
• V sobotu 7. 12 bude v 9:30 mše svatá v domově na ulici Nerudově.
• V neděli 8. 12 bude po mši sv. v kostele Cyrila a Metoděje mikulášská nadílka.
• Stále hledáme zpěváky, kteří by se ujali zpívání částí ordinária a žalmu na nedělní
ranní mši sv. u PsK. Rozpis je připraven v sakristii.
• Prosím o modlitbu za kněze a jáhny v našich farnostech.
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
• Ve čtvrtek 28.11. proběhla zdárně kolaudace Petrské fary. Velké díky patří p.
Bohumilu Portešovi za technický dozor paní Ing. Romaně Indrové, která
připravila potřebné dokumenty tak, že se neobjevily žádné těžkosti. Taky díky za
mnoho vašich modliteb.
• V pondělí 2. 12 se v 17:00 na faře u PsK konají MM.
• Ve středu 4. 12 v 14:00 bude mše sv. v DD na Lidické 86.
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• Chrámový sbor v kostele sv. Petra a Pavla zkouší ve středu po večerní mši
sv. Sejdeme se jako obvykle na kůru.
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

ADVENTNÍ ZASTAVENÍ

Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově Vás zve na ADVENTNÍ
ZASTAVENÍ v očekávání Mesiáše (proroctví ve Starém zákoně) v neděli 1. 12
v 15:00 v kostele Povýšení svatého Kříže. Náplní bude recitace a zpěv v podání
žáků a studentů CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově. Po ukončení programu se těšíme na
setkání u malého občerstvení v katechetickém sále.

HODINA PRO HOSPODINA

Dne 1. prosince v 17:00 všechny zveme do kostela sv. Petra a Pavla ke ztišení a
společné modlitbě během adorace na začátku adventní doby a církevního roku.
Pokusme se najít si hodinu během našich rušných dní, v níž se společně obrátíme k
nebi, na chvíli se zastavíme a zaměříme se na toho, kdo je opravdovým Smyslem
života. Doprovází schola Dejme toMu.

RORÁTY

Roráty 2019 - Anděl Páně zvěstoval
v kostele Povýšení sv. Kříže – pondělí–středa–pátek
• 6:30 hod. vyzvednutí lampiček na faře
• sraz u sochy sv. Jana Nepomuckého na náměstí 6:45 hod. průvod do kostela
• program v kostele
• 7:10 hod. snídaně na faře 7:30 hod. odchod do školy
Začínáme 2. prosince

MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV

• CROSSNA – spolčo pro mládež z našeho prostějovského děkanátu. V pátek
6. 12. 2019 v Prostějově u PaP, začátek v 18:30 mší svatou v kostele svatých Petra
a Pavla, konec ve 22:30. Vezměte s sebou prosím i něco dobrého na zub!
www.mladezprostejov.cz.

ADVENTNÍ KONCERT

Charita Prostějov a farnost Povýšení sv. Kříže Vás srdečně zvou na Adventní
koncert s možností podpořit Charitu Prostějov v neděli 8. 12. 2019 od 18:00
v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Vystoupí pěvecký sbor Exaudi pod
řízením Olgy Čermákové. Zazní duchovní hudba. Koncert bude tedy opravdu
adventní.
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CO DĚLAT S KARTIČKAMI PRO DĚTI?

Na adrese www.katechetiolomouc.cz/news/metodika-ke-kartickam-na-nedele najdete
inspiraci, jak pracovat s dětmi s nedělním evangeliem, a hlavně tam najdete různé materiály
k vytištění pro práci s kartičkami a nedělním evangeliem.

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV

Nám. J. V. Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice,
http://prostejov.dcpr.cz/, cprprostejov@ado.cz, tel.731 626 126

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MAMINKY
Pondělí 2.12. 2019, 9–12 hodin, nám. J.V. Sládka 2, Prostějov – Krasice
P. Emil Matušů SDB Mateřství – duchovní cesta ženy
Svátost smíření, mše svatá
Na akci je nutné přihlásit na: 1url.cz/tMQj0
Součástí programu je hlídaní dětí
kontakt: cprprostejov@ado.cz

SHM PROSTĚJOV

Máš rád/a hory, lyže nebo snowboard? Tak právě tebe hledáme do našeho
expedičního týmu! Přidej se k nám a pokus se s námi zdolat druhou nejvyšší horu
světa – obávanou K2.
Náš base camp bude chata Annaberg, která se nachází jen několik desítek metrů od
sjezdovky. Těšit se můžeš nejen na lyžování nebo snowboard, ale také na přírodu,
hry ve sněhu i vevnitř a na nové zážitky a kamarády.
Tak neváhej, přihlas se na https://shmpv.cz a vytvoř společenství s námi a s
Bohem.
Těší se na tebe Terka Thonová, Laďa Banďouch, Petr Nedbal, Terka Marková,
Klára Popelková, Luďa Procházka a Majda Talandová.
P.S. Kdo můžete, dovezte s sebou cukroví �
PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘENÍ SE SKAUTY

Zveme všechny děti, malé i ty velké na společné vánoční tvoření ve středu 4. 12 od
16:00 v katechetickém sále při kostele Povýšení svatého Kříže – vchod z ulice
Lutinovovi za presbytářem kostela PsK. Své výrobky si každý odnese domů. Za
skauty srdečně zve Jana Pošvářová (732 758 460).
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liturgická oslava
1. NEDĚLE
ADVENTNÍ

Po
2.12.

Pondělí po 1.neděli
postní

Út
3.12.

Památka sv. Františka
Xaverského, kněze

St
4.12.
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5.12.
Pá
6.12.
So
7.12.

Ne
8.12.

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
sv. Petra a Pavla

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

Nejsvětější Trojice

18:00

Povýšení sv. Kříže
Charita – Daliborka
Středa po 1.neděli postní DD Lidická 86
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Čtvrtek po 1.neděli
Povýšení sv. Kříže
postní
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Pátek po 1.neděli postní Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Památka sv. Ambrože, Povýšení sv. Kříže
biskupa a učitele církve DD Nerudova
sv. Jana Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
2. NEDĚLE
sv. Petra a Pavla
ADVENTNÍ
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa, Krasice
sv. Petra a Pavla
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