Nedělník pro Svátek Svaté rodiny 29. 12. 2019

1. ČTENÍ Sir 3,3-7.14-17a
Tato kniha vznikla jako soubor poučení mladému muži zřejmě ve 2. stol. př. Kr. a náš text je
zaměřen na poučení o stárnoucích rodičích. Nejde tedy primárně o poučení nezletilých dětí.
Pán chtěl, aby otec byl od dětí ctěn, a potvrdil právo matky u potomstva.
Kdo ctí otce, usmiřuje své hříchy, kdo si váží matky, jako by sbíral poklady. Kdo ctí
otce, dočká se radosti na vlastních dětech a bude vyslyšen, když se modlí. Kdo ctí
otce, bude dlouho žít, kdo poslouchá otce, občerstvuje svou matku.
Synu, ujmi se svého otce, když zestárne, a netrap ho, dokud je živ. Slábne-li mu
rozum, ber na něj ohled a nepohrdej jím, když ty jsi v plné síle. Nezapomene se ti,
žes měl soucit s otcem, započítá se ti jako náhrada za tvé hříchy.
ŽALM 128
V záhlaví žalmu je označení „poutní píseň“. Lze si představit rodinu putující do chrámu a rodiče
s hrdostí pohlížející na své děti. A pak je snadné připojit se k radostné chvále i prosbě za děti i
celou rodinu.
Odpověď: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho
cestách.
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, – kdo kráčí po jeho cestách. – Budeš jísti z
výtěžku svých rukou, – bude ti blaze a dobře.
Tvá manželka bude jako plodná réva – uvnitř tvého domu. – Tvoji synové jako
výhonky oliv – kolem tvého stolu.
Hle, tak bývá požehnán muž, – který se bojí Hospodina. – Ať ti Hospodin požehná
ze Siónu, – abys viděl štěstí Jeruzaléma – po všechny dny svého života.
2. ČTENÍ Kol 3,12-21
V protikladu k „pozemským sklonům“ (Kol 3,5-11) křesťané jednají novým způsobem, jak
ukazuje náš text. Výzva k jednotlivým členům rodiny je letmým povzbuzením, nikoli
propracovanou normou. Zkusme srovnat s velmi podobným textem Ef 5,1-6.9
Bratři! Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné
srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte,
má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. A nadto
nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti.
Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: k němu jste byli povoláni v jednom těle.
Buďte za to vděční. Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle: moudře se navzájem
poučujte a napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy,
chvalozpěvy a duchovní písně. Cokoli mluvíte nebo konáte, všecko dělejte ve jménu
Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.
Ženy, buďte svému muži podřízeny, jak se to sluší na křesťanky. Muži, mějte svou
ženu rádi a nechovejte se k ní mrzoutsky. Děti, ve všem svoje rodiče poslouchejte,
jak se to patří u křesťanů. Otcové, nedrážděte svoje děti, aby neztrácely odvahu.
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EVANGELIUM Mt 2,13-15.19-23
Jak přesně proběhly tyto události, nevíme. Zde je pouze náznak. Ale ptejme se, proč Matouš
zařadil tento text do evangelia. Evangelista pomocí příběhu otevírá zásadní srovnání: Ježíš je nový
Mojžíš. Porovnejme druhou kapitolu Matoušova evangelia s prvními kapitolami knihy Exodus.
Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: „Vstaň,
vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu. Herodes
totiž bude po dítěti pátrat, aby ho zahubil.“ Vstal tedy, vzal v noci dítě i jeho matku,
odebral se do Egypta a byl tam až do Herodovy smrti. Tak se splnilo, co řekl Pán
ústy proroka: „Z Egypta jsem povolal svého syna.“
Když Herodes zemřel, zjevil se v Egyptě Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: „Vstaň,
vezmi dítě i jeho matku a jdi do izraelské země, protože ti, kdo ukládali dítěti o
život, už zemřeli.“ Vstal tedy, vzal dítě i jeho matku a odebral se do izraelské země.
Ale když uslyšel, že je v Judsku místo svého otce Heroda králem Archelaus, bál se
tam jít a podle pokynu ve snu se odebral na území galilejské. Šel tedy a usadil se v
městě, které se jmenuje Nazaret, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků: „Bude
nazýván Nazaretský.“
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.
• Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost projevenou při sbírkách při vánočních
bohoslužbách, farnost byla rovněž obdarována darem ve výši 100 000,- Kč na
podušky do lavic kostela PsK.
• Zapisujeme mše svaté na rok 2020, zatím jen na první pololetí, na druhé se bude
zapisovat až později.
• I v následujícím týdnu se můžete zapojit do služby hlídání nejen kostela PsK.
Zkuste, prosím, do svých plánů na další dny zařadit také nějakou hodinu hlídání
betlémů v kostelech. Náš farní kostel bude otevřený do 1. 1 každý den, proto je
potřeba, abys se nás zapojilo více, z části už nám v tom pomáhá technika, takže se
toho nikdo nemusí bát. Kdyby byl kostel a betlém otevřený až do 6. 1., bylo by to
ještě lepší.
• V pátek 3. 1 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 3. 1 je první v měsíci, po ranní mši svaté i po večerní mši svaté bude
adorace s litaniemi a zásvětnou modlitbou.
• V sobotu 4. 1 bude 9:30 mše svatá v Domově seniorů na Nerudově ulici.
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• Další příprava na první svaté přijímání bude v pátek 10. 1 v 17.00 v katechetickém
sále.
• 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
• Modlitby matek budou až v pondělí 6. 1.
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

BETLÉMY

Povýšení
sv. Kříže

29.
31. 12.
30. 12.
12.
2019

1. 1.
2020

5. 1.

1318

13–18

13–
18

9–18

9–15

Sv. Cyril
a Metoděj

14:30–
16:30

Sv. Josef
(Krasice)
Sv. Bartoloměj
(Vrahovice)
Sv. Petr a Pavel
Sv. Jan
Nepomucký

10–12

KONCERTY

• 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.
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• Vánoční benefiční koncert k opravě Petrské fary. V neděli 5. ledna v 16:00 v
kostele sv. Petra a Pavla. Hrát bude Ministrantská schola.

NEMOCNICE PROSTĚJOV

• Mše svaté v nemocnici nebudou v těchto dnech: 23.12. a 30.12.
MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV
• CROSSNA – spolčo pro mládež z našeho prostějovského děkanátu. V pátek
3. 1. 2020 v Kostelci na Hané, začátek v 19:00 mší svatou v kostele svatého
Jakuba staršího, konec ve 22:30. Koláče s sebou! www.mladezprostejov.cz.
• Spolčo VIP – věřící i v pátek. V pátek 17.1. V 18.00 v kostele PsK farní mše svatá
s úmyslem za mládež děkanátu. Spolčo od 19:00 do 20:00 na CMG. Po spolču
možnost posezení u kávy a čaje. Více na www.mladezprostejov.cz

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
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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.

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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Naléhavá výzva!
Popřemýšlejte, prosím, zda byste se mohli zapojit do
Tříkrálové sbírky, která se koná v sobotu 4. 1. Hledají
se jak vedoucí skupinek, tak koledníci. Skupinky nám
pro město Prostějov ubývají. Asi se nám nikdy nepodaří
obejít všechny domy v Prostějově, ale určitě by se nás
do tohoto svědectví o své víře, která vybízí k dílu lásky
– k Charitě, mohlo zapojit více. Výzva se týká jak
farnosti Povýšení svatého Kříže, tak farnosti svatých
Petra a Pavla.
Žehnání koledníkům bude v sobotu 4. 1 po ranní mši
sv. v kostele Povýšení svatého Kříže.
Zájemci se mohou hlásit jáhnovi Janovi Černému na
tel.:777 078 928.
Aleš Vrzala, farář
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Bohoslužby Vánočního oktávu a dnů doby vánoční
den

liturgická oslava

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

Čt
2.1.

Památka sv. Basila
Velikého a Řehoře
Naziánského, biskupů a
učitelů církve

Pá
3.1.

Pátek po oktávu
Narození Páně

So
4.1.

Sobota po oktávu
Narození Páně

Ne
5.1.

2. NEDĚLE PO
NAROZENÍ PÁNĚ

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

čas
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
6:30

Povýšení sv. Kříže

8:00

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

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

8

