Nedělník pro 2. neděli po Narození Páně 5. 1. 2020

1. ČTENÍ Sir 24,1-4.12-16
Kniha Sirachovcova pochází z počátku 2. stol. př. Kr. Základem knihy jsou přísloví a poučení, v
nichž je moudrost chápána jako poslušnost Zákonu (Tóře). Pro křesťany je vtělenou moudrostí
sám Kristus.
Moudrost se sama chválí a slaví uprostřed svého lidu. Otvírá svá ústa ve
shromáždění Nejvyššího a velebí se před jeho zástupy:
Tvůrce veškerenstva mi dal rozkaz, můj stvořitel mi poručil vztyčit stan. Řekl mi:
„Usaď se v Jakubovi, v Izraeli měj své dědictví!“ Před věky na počátku mě stvořil,
až na věky být nepřestanu. Před ním ve svatostánku jsem konala svou službu a pak
na Siónu jsem obdržela sídlo. Usadil mě v městě, které miloval jako mě, v
Jeruzalémě vykonávám svou moc. V lidu plném slávy jsem zapustila kořeny, v
Pánově údělu, v jeho dědictví.
ŽALM 147
Boží slovo se šíří po zemi rychle. Ale tímto slovem, touto moudrostí je sám Ježíš. O něm žalm
vypráví.

Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, – chval svého Boha, Sióne, – že zpevnil závory
tvých bran, – požehnal tvým synům v tobě.
Zjednal tvému území pokoj – a sytí tě jadrnou pšenicí. – Sesílá svůj rozkaz na zemi,
– rychle běží jeho slovo.
Oznámil své slovo Jakubovi, – své zákony a přikázání Izraeli. – Tak nejednal se
žádným národem: – nesdělil jim svá přikázání.
2. ČTENÍ Ef 1,3-6.15-18
První část textu je hymnus, kterým autor svůj list začíná. Ale liturgové hymnus přerušili a připojili
osobní autorovo povzbuzení čtenářům. Všimněme si, jak a v jaké souvislosti se objevuje pojem
Otec.
Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe
rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás
vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v
lásce; ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho
děti skrze Ježíše Krista. To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené
dobrotivosti, neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu.
Slyšel jsem, jak věříte v Pána Ježíše a jakou lásku projevujete všem křesťanům, a
proto nepřestávám za vás děkovat, když na vás vzpomínám ve svých modlitbách,
aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, udělil dar moudře věci chápat a
jejich smysl odhalovat, takže budete moci mít o něm správné poznání. On ať osvítí
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vaše srdce, abyste pochopili, jaká je naděje těch, které povolal, jaké poklady slávy
skrývá křesťanům jeho dědictví.
EVANGELIUM Jan 1,1-18
Text je prologem evangelia (zazněl též 25. 12.). Je nejen úvodem, ale i teologickým shrnutím celého
Janova poselství. Pojem „slovo“ je zde synonymem pro Krista. Prolog podivuhodně vyjadřuje vztah
mezi Bohem, Synem (Slovem) a celým stvořením.
Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh.
To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic,
co jest.
V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho
nepohltila.
Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom
světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o
tom světle.
Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět. Na světě
bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho
nepřijali.
Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo
se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha.
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou
má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
Jan o něm vydával svědectví a volal: „To je ten, o kterém jsem řekl: ‘Ten, který
přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.’“
Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí. Neboť Zákon byl dán
skrze Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista.
Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Bůh, který spočívá v náručí Otcově, ten o
něm podal zprávu.
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby a dary pro
farnost.
• Pán Bůh zaplať za dary ve výši 1000,- na činnost farnosti a za 3500,-Kč na
hodiny.
• S větším zpožděním chci také poděkovat za prosincovou sbírku na opravy a
údržbu z 15. 12 ve výši: 23591,- Kč a za sbírku na činnost mládeže v děkanátu z 8.
12 ve výši: 19 877,- Kč.
• 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. Velké Pán
Bůh zaplať všem, kdo se v uplynulých dvou týdnech do hlídání zapojili.
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• V pondělí 6. 1 na Slavnost Zjevení Páně bude také večerní mše svatá v 18.00 u
PsK.
• V úterý 7. 1 v 18:00 bude mše svatá slavena v kapli Nejsvětější Trojice.
• Ve středu 8. 1 je po ranní mši svaté společenství seniorů v rybárně na faře.
• Ve středu 8. 1 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
• Ve čtvrtek 9. 1 se po ranní mši svaté koná adorace za povolání.
• Výuka náboženství probíhá ve čtvrtek v 16:30 v budově ZŠ při CMG, po výuce je
možné se v 17:30 zúčastnit mše svaté s katechezí pro děti v kostele PsK.
• Zveme všechny ministranty na ministrantskou schůzku, která bude tento pátek
10.1. v 16.30 v kostele Povýšení svatého Kříže. Popíšeme si, jak bude probíhat
putování se svatým Janem Sarkandrem a řekněme si něco z jeho života.
Ministranti si mohou o sv. Janu něco dohledat (Wikipedie není vhodná, raději
katolická e-media).
Na setkání se těší jáhnové farnosti
• 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 svatých Petra a Pavla Prostějov
• V neděli 5.1. v kostele sv. Petra a Pavla v 16.00 se uskuteční benefiční koncert
ministrantské scholy. Dobrovolné vstupné půjde na splácení dluhu rekonstrukce
Petrské fary.
• V pondělí 6. 1 se v 17:00 na faře u PaP konají MM.
• Ve středu 8. 1 bude ve 14:00 mše svatá v DD na Lidické 86.
• Ve čtvrtek 9.1. v 18.30 bude na faře setkání pastorační rady farnosti.
• Ministrantské schůzky budou 17. a 31. 1.
• Výše příspěvku na SIRIRI (www.siriri.org), která se vybírá v kostelní pokladničce
„černouškovi“. V roce 2019 bylo vybráno celkem 7.983, - Kč, peníze byly
odeslány již na účet organizace.
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
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

• Organizátoři děkují všem, kdo se v sobotu zapojili do tříkrálového koledování.

BETLÉMY

• V neděli 5. 1 od 13:00 do 18:00 bude otevřený betlém v kostele PsK.

KONCERTY

• VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT na opravy Petrské fary. V neděli 5.
ledna v 16:00 v kostele sv. Petra a Pavla. Hrát bude Ministrantská schola.
• Schola Cantorum Prostějov spolu se svými hosty – brněnským katedrálním
sborem Magnificat se sólisty a katedrálním orchestrem si vás dovolují pozvat
v sobotu 11. ledna 2020 v 17 hodin do kostela Povýšení svatého Kříže na
VII. HUDEBNÍ OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍ DOBOU
Na programu budou oblíbené skladby našeho sboru a známá vánoční mše
Jakuba Jana Ryby „Hej, Mistře“ pro sóla, sbor a orchestr za řízení Mgr. Petra
Kolaře
Výtěžek koncertu bude věnován na pokrytí
režie koncertu a opravu kostela.
Schola Cantorum Prostějov
• BENEFIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT – v neděli 12. ledna v 16.00 hodin v
kostele sv. Jana Nepomuckého ("u milosrdných").
Přijďte si ještě na závěr vánoční doby poslechnout a zazpívat koledy s pěveckým
sborem VLASTIMILA.
Vstupné dobrovolné na opravu zdejších varhan.
MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV
• 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

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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•

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

5. PLES

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

21. února léta Páně 2020
ve 20:00 hodin dům služeb, olomoucká ulice
výtěžek plesu bude věnován na vytápění kostela Povýšení sv. Kříže
₰
zahájení prodeje vstupenek
od ledna 2020 ve farní kanceláři nebo na e-mailové adrese:
paty.farni.ples@seznam.cz
cena 150,- kč.
₰
k poslechu i tanci zahraje farní kapela srdečně zve a na vaši účast se těší
farář P. Aleš Vrzala a pořadatelé
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den
Ne
5.1.

liturgická oslava
2. NEDĚLE PO
NAROZENÍ PÁNĚ

Po
6.1.

Slavnost ZJEVENÍ
PÁNĚ

Út
7.1.

Úterý po Zjevení Páně

St
8.1.

Středa po Zjevení Páně

Čt
9.1.

Čtvrtek po Zjevení Páně

Pá
10.1.

Pátek po Zjevení Páně

So
11.1.

Sobota po Zjevení Páně

Ne
12.1.

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

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

Nejsvětější Trojice

18:00

Povýšení sv. Kříže
Charita Daliborka
DD Lidická 86
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla

8:00
10:00
14:00
17:00
18:30
6:30

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

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