Nedělník pro 4. neděli adventní 23. 12. 2018
1. ČTENÍ Mich 5,1-4a
Micheáš patří k nejstarší generaci píšících proroků z 8. stol. př. Kr. Micheáš vyslovuje toto
proroctví v době vrcholné nadvlády Asyřanů, kteří v roce 722 dobyli Severní Izrael. Betlém, který
je v jižním Izraeli (Judsku), je nadějí pro celý Izrael. Židé tak očekávají, že mesiáš musí přijít z
Betléma.
Toto praví Hospodin: „A ty, Betléme efratský, maličký jsi mezi judskými rody, z
tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli, jeho původ je od pradávna, od
věčnosti. Proto je Hospodin opustí až do doby, kdy rodička porodí; potom se
zbytek jeho bratrů vrátí k synům Izraele. Bude stát a pást v Hospodinově síle, ve
velebnosti jména Hospodina, svého Boha, oni pak budou požívat míru, neboť jeho
moc se rozšíří až do končin země. On sám pak bude pokojem.“
ŽALM 80
První čtení mluví o přicházejícím pastýři Izraele. To se nyní znovu objevuje jako modlitba všech,
kdo volají o pomoc a záchranu. On je pastýř, který pečuje a ochraňuje.

Slyš, Izraelův pastýři, – skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, – probuď svou sílu
– a přijď nás zachránit!
Bože zástupů, vrať se, – shlédni z nebe a podívej se, pečuj o tuto révu! – Ochraňuj,
co tvá pravice zasadila, – výhonek, který sis vypěstoval!
Ať je tvá ruka nad mužem po tvé pravici, – nad člověkem, kterého sis vychoval. –
Už od tebe neustoupíme, – zachovej nás naživu, a budeme velebit tvé jméno.
2. ČTENÍ Žid 10,5-10
List Židům je komplexní teologické pojednání, které obhajuje Kristovo kněžství na pozadí
starozákonní teologie. Jedním z klíčových bodů, o který se opírá, je Žalm 40,7-9, na kterém
vysvětluje význam Kristovy poslušnosti či věrnosti Otci. Tato věrnost vede k naší záchraně.
Bratři! Když Kristus přicházel na svět, řekl: „Dary ani oběti jsi nechtěl, ale připravils
mi tělo. V celopalech a v obětech za hřích jsi neměl zálibu. Proto jsem řekl: ‘Tady
jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli, jak je to o mně psáno ve svitku knihy.’“
Po prvních slovech: „dary ani oběti, celopaly ani oběti za hřích jsi nechtěl a neměls v
nich zálibu“ – a přece to všechno se obětuje podle Zákona – hned dodává: „Tady
jsem, abych plnil tvou vůli.“ To první ruší, aby ustanovil to druhé. A touto „vůlí“
jsme posvěceni obětováním těla Ježíše Krista jednou provždy.
EVANGELIUM Lk 1,39-45
Lukáš začne své evangelium předpovědí narození Jana Křtitele a vzápětí podobnou předpovědí
narození Krista. A v dnešním textu se tyto dvě linie potkají. Stejná struktura se později objeví ve
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veřejném vystoupení Jana a Ježíše (Lk 3). Alžběta a její dítě jásají nad setkáním s mesiášem. A
Maria je označena za blaženou, protože uvěřila! Slova dnešního evangelia jsou základem modlitby
Zdrávas, Maria.
V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v
horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu.
Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně.
Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná tys
mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého
Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a
radostně pohnulo v mém lůně! Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti
bylo řečeno od Pána!“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• V neděli 16.12. se konala sbírka na opravy a údržbu kostelů a fary, vynesla:
21061,- Kč Kč. Pán Bůh zaplať!
• Velké Pán Bůh zaplať všem, kdo věnovali svoje síly a čas přípravě kostelů na
svátky, jsou to desítky hodin obětavé práce. Velké Pán Bůh zaplať všem, kdo
věnovali své síly a čas tomu, aby liturgie bohoslužeb o Vánocích byla krásná,
zvláště těm, kdo nacvičovali zpěv.
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK a potřeba
hlídat kostel v tomto týdnu bude daleko větší, protože zájem o návštěvu našeho
farního kostela je velký. Otevřeny jsou i další naše kostely.
• V pondělí 24.12 v 9.00 bude v kostele PsK bohoslužba s žehnáním nového
betléma.
• Prosíme ministranty, aby přicházeli na všechny sváteční i ostatní vánoční
bohoslužby v hojné počtu a včas, zvláště pak na mši svatou s o. biskupem
Josefem Nuzíkem.
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
• 25.12 je odpoledne od 14.00 do 16.00 hlídání u jeslí. Napište se na seznam.
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)

• V neděli 16. 12. se konala prosincová měsíční sbírka na opravy a údržbu, vynesla:
2 200,-Kč. Pán Bůh zaplať.
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• V sobotu 29.12 v 16:00 se v kostele svatého Petra a Pavla koná vánoční koncert
– Za hvězdou – Zpívá křesťanská hudební skupina Dejme toMu s dětmi.
Vstupné dobrovolné. Tři čtvrtiny výtěžku budou věnovány na mobilní hospic
"Nejste sami" (www.nejstesami.eu).
• Hledáme nové vedoucí skupinek i nové koledníky pro Tříkrálovou sbírku.
Vedoucí musí být starší 15. let. Zájemci ať se hlásí na tel. 777179472
• Řk farnost Povýšení svatého Kříže pořádá v roce 2019 4. farní ples, který se
bude konat 22.2. v 20:15 v Domě služeb na Olomoucké ulici. Jako dárek na
poslední chvíli může zakoupit vstupenku na tento ples.
• V novém roce se také vypravíme na pouť do Fatimy od 10.-15.6. Bližší
informace na nástěnce, můžete to být také pěkný „last minute dárek k Vánocům“
nebo k životnímu výročí, které budete slavit v novém roce.
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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

Mostkovice
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Anny, Drozdovice
sv. Josefa, Krasice
Povýšení sv. Kříže
sv. Jana Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Mostkovice
sv. Jana Nepomuckého
sv. Josefa, Krasice

15:30
16:00
16:00
21:00
22:00
22:00
23:00
24:00
24:00
7:30
9:00
9:00
10:30
11:00
11:00
18:00

St
26.
12.

Svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka

Čt
27.
12.

Svátek sv. Jana,
apoštola a evangelisty

Pá
28.
12.

Svátek sv. Mláďátek,
mučedníků

So
29.
12.

Pátý den v oktávu
Narození Páně

Ne
30.
12.

Svátek Svaté Rodiny,
Ježíše, Marie a Josefa

Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Mostkovice

7:30
9:00
9:00
10:30
11:00

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

6:30
8:00
17:30

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
Mostkovice
sv. Josefa, Krasice
sv. Petra a Pavla

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

Betlémy budou otevřené:
24.
12.
Povýšení
sv. Kříže
Sv. Cyril
a Metoděj
Sv. Josef
(Krasice)
Sv. Bartoloměj
(Vrahovice)
Sv. Petr a Pavel
Sv. Jan
Nepomucký

9–16

25.
12.

26. 27. 12. –
12. 29. 12.

13–18

9–18

14:30–16:30

30. 12.

31.12.

1. 1.

13–18

9-15

13-18
14:30–
16:30

16–18
14–16
14–16
10–12

10–12
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