Nedělník pro 4. neděli adventní 22. 12. 2019

1. ČTENÍ Iz 7,10-14
Před rokem 727 př. Kr. se rozpíná Asyrská říše a malé státy se spojí do vojenské protikoalice.
Judsko ovšem odmítne. A tak se tyto státečky obrátí proti Judsku. To naopak nabídne vazalství
Asyřanům (vládne mu král Achaz). Bůh však slibuje jinou perspektivu. Jestliže se na něj Achaz
spolehne, budou žít, zrodí se nový král. Teprve později dostane tento text význam vztahující se k
mesiáši.
Hospodin promluvil k Achazovi skrze proroka Izaiáše: „Vyžádej si znamení od
Hospodina, svého Boha, ať hluboko v podsvětí či nahoře na výšinách!“
Achaz však řekl: „Nebudu žádat, nebudu pokoušet Hospodina.“
Tu pravil Izaiáš: „Slyšte tedy, Davidův dome! Nestačí vám omrzovat lidi, že
omrzujete i mého Boha? Proto vám dá znamení sám Pán: Hle, panna počne a
porodí syna a dá mu jméno Emanuel, to je ‘Bůh s námi’.“
ŽALM 24
Bůh je mocnější než veškerá vláda, vojska a intriky. S touto nadějí se připojme k oslavnému
zpěvu.

Hospodinu náleží země i to, co je na ní, – svět i ti, kdo jej obývají. – Neboť on jej
založil nad moři, – upevnil ho nad proudy vod.
Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, – kdo smí stát na jeho svatém místě? –
Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, – jehož duše nebaží po marnosti.
Ten přijme požehnání od Hospodina, – odměnu od Boha, svého spasitele. – To je
pokolení těch, kdo po něm touží, – kdo hledají tvář Jakubova Boha.
2. ČTENÍ Řím 1,1-7
Úvodní pozdrav listu rozvádí svatý Pavel do velkolepé řeči. Okamžitě obrátí pozornost na Krista
a odvolá se na Starý zákon. Zmínka o Ježíšově původu je důvodem, proč je text čten o této
adventní neděli.
Pavel, služebník Ježíše Krista, povolaný za apoštola, určený k hlásání radostné
zvěsti. Bůh ji už předem slíbil ústy svých proroků ve svatém Písmě o svém Synu.
Ten pochází jako člověk z rodu Davidova, duchem svatosti se prokázal jako mocný
Boží Syn tím, že vstal z mrtvých: Ježíš Kristus, náš Pán. Od něho jsme dostali milost
i apoštolské poslání, abychom na oslavu jeho jména přivedli k ochotnému přijetí víry
všecky národy. K nim patříte i vy, protože si vás Ježíš Kristus povolal.
Všem v Římě, které Bůh miluje a které povolal do stavu svatých: milost vám a pokoj
od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
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EVANGELIUM Mt 1,18-24
Ocitáme se na začátku evangelia. V Izraeli měla svatba dvě fáze: 1) zasnoubení (ženy od 12 let,
muži od 13 let) 2) po roce, někdy i po delší době, spolu začínají manželé bydlet. Náš text se
odehrává po zasnoubení předtím, než spolu začali manželé bydlet.
S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s
Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého.
Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s
ní rozejít.
Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Josefe, synu
Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z
Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.“
To všechno se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroka: „Hle, panna počne a
porodí syna a dají mu jméno Emanuel“, to znamená „Bůh s námi“.
Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu
k sobě.
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby a dary pro
farnost.
• Velké Pán Bůh zaplať za přípravu kostelů na slavení Vánoc.
• Zapisujeme mše svaté na rok 2020, zatím jen na první pololetí, na druhé se bude
zapisovat až později.
• V tomto týdnu se můžete zapojit do služby hlídání nejen kostela PsK, zkuste,
prosím, do svých plánů na vánoční dny zařadit také nějakou hodinu hlídání
betlémů v kostelech. Náš farní kostel bude otevřený od 24. 12 do 1. 1 každý
den, proto je opravdu potřeba, abys se vás zapojilo více, z části už vám v tom
pomáhá technika, takže se toho nikdo nemusí bát.
• V pátek 27. 12 nebudou úřední hodiny.
• 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.
SETKÁNÍ U JESLIČEK

Vážení rodiče, milé děti!
25. 12 po mši v kostele sv. Cyrila a Metoděje máte každý možnost zahrát nebo
zazpívat u jesliček. Díky Vašemu nasazení je tato akce již tradiční záležitostí. Proto i
letos doufám v hojnou účast. Prosím všechny, kteří by se chtěli zapojit, aby nahlásili
svoje jméno a název skladby pro vytvoření seznamu účinkujících. Pozvaní jsou
všichni, bez rozdílu věku!
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Hlaste se prosím osobně v neděli 22. 12 v kostele sv. Cyrila a Metoděje po mši u
scholy, nebo mailem na adresu terese@seznam.cz.
Těšíme se na všechny!
Jana Růžičková
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
• Modlitby matek budou až v pondělí 6. 1.
• Při nedělní sbírce „na opravy“ se vybralo v obou kostelech celkem 10.650, - Kč
Pán Bůh zaplať!
• Další zkouška scholičky bude v neděli 22. 12 v 16 hodin na faře. Zpívat budeme
na ranní mši svaté v neděli 5.1.

Rádi mezi sebou přivítáme další malé zpěváky. Další informace jsou
na https://petrskafarnost.cz/scholicka, nebo napište email na jakub.faltynek@outlook.com
PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ v kostele svatých Petra a Pavla

• Po 23.12.: 17.45-18.25

ZDOBENÍ KOSTELŮ A STAVĚNÍ BETLÉMŮ svatých Petra a Pavla

• V pondělí 23.12. od 8 hod.
.

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

KONCERTY

• Neděle 22. 12. 17:00 kostel Povýšení sv. Kříže – Vánoční koncert – vystoupí
Nota bene Prostějov a jako host dětský pěvecký sbor Horáček – těšit se můžete
na současné autory sborové tvorby a vánočně laděné písně – pořádá pěvecký sbor
Nota bene Prostějov– vstupné dobrovolné – bude použito na pokrytí nákladů
koncertu na běžnou činnost sboru a část bude věnována kostelu.
• Sobota 28. 12. 16:00 kostel Povýšení sv. Kříže – Vánoční koncert – vystoupí
společně sbory Canticum (ZUŠ Němčice) a Cantus Morkovice, orchestr ZUŠ
Němčice a hosté. Uvedeny budou pastorely Josefa Hrůzy a J. J. Ryby a Česká mše
vánoční Hej mistře J. J. Ryby. – pořádá Klub přátel při ZUŠ Němčice nad
Hanou– vstupné dobrovolné na pokrytí nákladů pořádání koncertu.
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• Zveme všechny přátele varhanní hudby na BENEFIČNÍ KONCERT v kostele
sv. Jana Nepomuckého "u Milosrdných" v sobotu 28. prosince v 18.30
hod. Vystoupí Karel Hiner – varhany a Bohdana Hinerová – housle. Dobrovolné
vstupné je určeno na opravu památných varhan v kostele U milosrdných".
• Neděle 29. 12. 18:00 kostel Povýšení sv. Kříže – Vánoční koncert – účinkují Jiří
Škorpík a David Uličník – pořádá Umělecká agentura VaLo – vstupné 350 Kč –
předprodej vstupenek u Kavalíra, Netušilova 7 – část výtěžku je věnována
kostelu, ve kterém se koncert pořádá.

BETLÉMY

Povýšení
sv. Kříže
Sv. Cyril
a Metoděj

24. 12.

25. 12. 26. 12.

9–16

13–18

16–18

Sv. Bartoloměj
(Vrahovice)

14–16

Sv. Jan
Nepomucký

9–18

1318

9–18

9–15

1. 1.
2020

6. 1.

13–18

13–
18

14:30–
16:30

14:30–16:30

Sv. Josef
(Krasice)

Sv. Petr a Pavel

27. – 29.
31. 12.
30. 12.
28. 12. 12.
2018

14–16
10–12

10–12

NEMOCNICE PROSTĚJOV

• Mše svaté v nemocnici nebudou v těchto dnech: 23.12. a 30.12.

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.
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SHM PROSTĚJOV

• Příměstský tábor na petrské faře Putování za Jezulátkem
Zveme všechny děti ve věku 6-11 let v pátek 27.12. a pondělí 30.12. na Petrskou
faru, kde budeme s anděli a pastýři putovat do Betléma poklonit se Jezulátku. Od
7.30-16.30. Cena: 400,- Kč. Přihlašování a další informace na
webu www.shmpv.cz

MINISTRANTI

Putování za svatým Janem Sarkandrem
Ministrantská hra pro všechny ministranty v návaznosti na světcovo jubileum a rok
svatého Jana Sarkandra, vyhlášený v naší arcidiecézi, aneb poznávání míst naší
arcidiecéze souvisejících se svatým Janem Sarkandrem.
V roce 2020 se sejdeme:
10. ledna (v 16.30 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže),
1. února (první putování – informace budou v nedělníku),
21. února (v 16.30 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže),
14. března (druhé putování – informace budou v nedělníku),
3. dubna (v 16.30 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže),
25. dubna (třetí putování – informace budou v nedělníku),
9. května (diecézní jubilejní pouť v olomoucké katedrále),
15. května (v 16.30 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže),
6. června (závěrečné putování – informace budou v nedělníku),
26. června (akční zakončení  informace budou v nedělníku).
Na setkání se těší jáhnové Jan a Josef
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Bohoslužby čtvrtého týdne adventního a Vánočního oktávu
den
Ne
22.12.

Po
23.12.

Út
24.12.

liturgická oslava
4. NEDĚLE
ADVENTNÍ

Pondělí po 4. neděli
adventní
Úterý po 4. neděli
adventní

SLAVNOST
NAROZENÍ
PÁNĚ

St
25.12.

Čt
26.12.

Svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka

Pá
27.12.

Svátek sv. Jana,
apoštola a evangelisty

So
28.12.

Svátek sv. Mláďátek,
mučedníků

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
sv. Petra a Pavla

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

Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Anny
sv. Josefa, Krasice
Povýšení sv. Kříže – bohoslužba
slova
sv. Jana Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Jana Nepomuckého
sv. Josefa, Krasice
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže

16:00
16:00
21:00
22:00
22:00
23:00
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24:00
24:00
7:30
9:00
9:00
10:30
11:00
18:00
7:30
9:00
9:00
10:30
8:00
18:00
18:30
6:30
8:00

Ne
29.12.

Svátek Svaté rodiny
Ježíše, Marie a Josefa

Po
30.12.
Út
31.12.

Šestý den v oktávu
Narození Páně
Sedmý den v oktávu
Narození Páně

St
1.1.

Slavnost MATKY
BOŽÍ PANNY
MARIE

sv. Jana Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa, Krasice
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa, Krasice
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17:00
7:30
9:00
9:00
10:30
18:00
18:30
8:00
18:30
15:00
16:00
7:30
9:00
9:00
10:30
18:00

