Nedělník pro Slavnost Zjevení Páně 6. 1. 2019
1. ČTENÍ Iz 60,1-6
Tento text patří do třetí části knihy proroka Izaiáše. Vznikl snad po roce 538 př. Kr. Již od 59.
kapitoly zní ujištění o Boží moci, která není krátká na záchranu. Náš text je proroctvím, které
Lukáš nepřímo využívá ve svém evangeliu k dokreslení hodnověrnosti právě přicházejícího mesiáše
– Krista. Všimněme si, že ti, kdo přicházejí, jsou i pohané! Sába, Midjan, Efa jsou pohanské
země, i když jejich přesné umístění je obtížné identifikovat.
Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé světlo a Hospodinova velebnost září
nad tebou! Hle, tma zahalí zemi a temnota národy, nad tebou však zazáří Hospodin,
jeho velebnost se zjeví nad tebou. Národy budou kráčet v tvém světle a králové v
tvé vycházející záři. Rozhlédni se kolem a podívej se: ti všichni se shromáždili, přišli
k tobě. Zdaleka přicházejí tvoji synové, na zádech jsou přinášeny tvoje dcery. Spatříš
to a zazáříš, radostí se zachvěje a rozšíří tvé srdce, neboť tě zaleje bohatství moře,
poklady národů přijdou k tobě. Záplava velbloudů tě přikryje, dromedáři z Midjanu
a Efy, přijdou všichni ze Sáby, přinesou zlato a kadidlo, rozhlásí Hospodinovu
chválu.
ŽALM 72
Jde zřejmě o žalm, který sloužil při intronizaci krále. I zde se podobně jako v 1. čtení vzpomíná
na krále, kteří přinesou své dary. Tento žalm se v Kristu naplnil. Pro nás je však i modlitbou,
prosíme, aby Bůh učinil Ježíše králem našich životů.

Bože, svěř králi svou pravomoc, – svou spravedlnost královskému synu. – Ať
vládne tvému lidu spravedlivě, – nestranně tvým ubohým.
V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje, – dokud nezanikne luna. –
Bude vládnout od moře k moři, – od Řeky až do končin země.
Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, – králové Arábie a Sáby zaplatí daně. –
Všichni králové se mu budou klanět, – všechny národy mu budou sloužit.
On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, – ubožáka, jehož se nikdo
neujímá. – Smiluje se nad nuzným a chudým, – zachrání ubožákům život.
2. ČTENÍ Ef 3,2-3a.5-6
Svatý Pavel touží povzbudit pohanské posluchače. Proto jim předává tajemství, které sám přijal:
pohané jsou „údy“ stejného těla, mají stejný podíl na spáse jako Židé. To je zásadní zvěst i pro
nás.
Bratři! Slyšeli jste, že Bůh mě pověřil pracovat pro vás na díle milosti. Ve zjevení mi
totiž bylo oznámeno to tajemství.
V dřívějších pokoleních to lidé nevěděli, ale nyní to bylo odhaleno z osvícení Ducha
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jeho svatým apoštolům a kazatelům mluvícím pod vlivem vnuknutí: že totiž také
pohané mají stejná dědická práva, že jsou údy téhož těla a že stejně i jim platí ona
zaslíbení skrze Ježíše Krista, když uvěří kázání evangelia.
EVANGELIUM Mt 2,1-12
Příběh není ani tak poetickým zobrazením, jako náznakem zásadní zvěsti Matoušova evangelia:
Izrael měl poznat narozeného Mesiáše a přivítat ho s velkou oslavou. Ale místo Izraele poznali
Zachránce pohané (Herodes byl totiž pohan). Hned několik sloves charakterizuje proces poznání a
přijetí (zaradovali se, vstoupili…), kterým pohané prošli, když Mesiáše nalezli.
Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma
mudrci od východu a ptali se: „Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho
hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit.“
Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém. Svolal všechny
velekněze a učitele Zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit.
Řekli mu: „V Betlémě v Judsku, neboť tak je psáno u proroka: ‘A ty, Betléme v
judské zemi, nejsi vůbec nejmenší mezi judskými předními městy, protože z tebe
vyjde vládce, který bude panovat mému izraelskému lidu.’“
Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se ta
hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl: „Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte.
Až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit.“ Když krále
vyslechli, vydali se na cestu.
A hle – hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem,
kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili
do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli
své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili do své země
jinou cestou.
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Dnes v neděli 6.1. po ranní i hrubé mši sv. zveme stávající i nové čtenáře do farní
knihovny.
• Přijměte velké poděkování a upřímné Pán Bůh zaplať za všechno, co pro kostely
a farnost děláte. Všichni, kdo se jakoukoliv zapojují (úklid, zpěv, zdobení, a
cokoliv dalšího) a ještě si pro dárek nepřišli, ať si po mši sv. přijdou pro malý
dárek do zákristie.
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK. Děkuji všem,
kdo se zapojili, opět se nám v uplynulém týdnu podařilo mít kostel skoro po celý
den otevřený. Zapište se, prosím především dnes, protože dnešní den je
uvedený jako poslední odpoledne, kdy je betlém jistě přístupný.
• Příprava na první svaté přijímání bude v pondělí 7.1. v 16:30 na faře v
rybárně a v pátek 11.1. v 16:00 na faře v rybárně.
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V pondělí 7. 1 se po večerní mši svaté sejdeme k modlitbě breviáře.
Ve středu 9. 1 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povol.
Ve čtvrtek 10. 1 se po ranní mši svaté koná v kostele PsK adorace za povolání.
Ve čtvrtek 10. 1 v 16:30 se koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
Ve čtvrtek 10. 1 je při večerní mši svaté v 17:30 v kostele PsK katecheze pro děti.
V Biblické abecedě máme pro tento týden určeno písmeno " K ".
• V pátek 11.1 v 16:30 zveme všechny mladší ministranty (první až pátá třída) na
schůzku – sraz před kostelem.
• Hledáme ochotné ruce, které by pomohly s praním oltářních pláten a kalichového
prádla a se zdobením kostela u PsK. Nebojte se toho! (Můžou se hlásit i muži
😊)
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 středu 9. 1. bude v 17:00 v sakristii kostela PaP setkání spol. Modlitby matek.
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)
•
• Smíšený pěvecký sbor Schola Cantorum Prostějov si dovoluje pozvat
příznivce hudby a sborového zpěvu na tradiční, tentokrát již VI. hudební
ohlédnutí za vánoční dobou, které se bude konat v sobotu 19. ledna 2019 v
17 hodin v kostele Povýšení svatého Kříže v Prostějově.
• 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.
• V novém roce se také vypravíme na pouť do Fatimy od 10.-15.6. Bližší
informace na nástěnce.
CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s.
Nám. J. V. Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice,
http://prostejov.dcpr.cz/, cprprostejov@ado.cz, tel. 608 228 464
MATEŘSKÉ CENTRUM – každé pondělí od 9–12 hod
!!!! První setkání v roce 2019 bude 14. 1.!!!!
Mateřské centrum nabízí prostor pro maminky i děti. Děti se vydovádí, zatancují si,
zazpívají, něco vyrobí (závisí na aktuálním programu) a získají kontakt se svými
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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
Povýšení sv. Kříže
Nemocnice
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Charita Polišen.
sv. Cyrila a Metoděje
Mostkovice
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
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 Nepomu.
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Mostkovice
sv. Josefa, Krasice
sv. Petra a Pavla
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vrstevníky. Program pro
maminky probíhá bez
odloučení od dětí. Vítány
jsou všechny maminky a
děti.
PRVNÍ ŠKOLIČKA –
každé úterý a čtvrtek od
8.30 do 11.30 hod
!!!! V roce 2019
začínáme ve čtvrtek 10.
1.!!!!
Dopolední adaptační
kroužek pro děti od 2 do
4 roků. Účast v kroužku
usnadňuje přípravu na
nástup do MŠ, připravuje
na separaci od rodičů a
navazování vztahů s
vrstevníky v malé skupině
a bezpečném prostředí.
PŘIJÍMÁME NOVÉ
DĚTI.
V případě vašeho zájmu o
některou z nabídek, se
můžete přihlásit u Bc.
Blanka Neckařová, tel:
608 228 464 nebo
emailem na adresu:
cprprostejov@ado.cz.
Programy jsou podpořeny
z dotačního programu
Rodina MPSV ČR,
Olomouckým krajem a
městem Prostějov.

