Nedělník pro 2. neděli v mezidobí 20. 1. 2019
1. ČTENÍ Iz 62,1-5
Zaslíbení z druhé poloviny 6. stol. př. Kr. bylo napsáno předně pro Jeruzalém, který byl v té době
zničeným a pobořeným městem. Ale v souvislosti s dnešním evangeliem dostávají svatba, manželství
a Boží zaslíbení nový význam. Svatba je symbolem Boží obnovy. Opuštěnost Bůh proměňuje.
Kvůli Siónu neumlknu, kvůli Jeruzalému neutichnu, dokud jeho spravedlnost
nevzejde jak světlo, dokud se jeho spása nerozhoří jak pochodeň. Tu národy uvidí
tvou spravedlnost a všichni králové tvou slávu. Obdaří tě novým jménem, které určí
Hospodinova ústa. Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce, královskou
čelenkou v dlani svého Boha. Nebudeš se již nazývat „Opuštěná“ a tvá zem
„Osamělá“. Tvým jménem bude „Mé zalíbení je v ní“ a jméno tvé země „V
manželství daná“, neboť si v tobě zalíbil Hospodin a tvá země dostane muže. Jako
se jinoch snoubí s pannou, tak se s tebou zasnoubí tvoji synové. Jako se raduje z
nevěsty ženich, tak se tvůj Bůh zaraduje z tebe.
ŽALM 96
Žalm je modlitbou naplněnou radostí ze záchrany. „Nová píseň“ je reakcí všech, kdo zakusili
něco „nového“. Boží záchrana zaslíbená v prvním čtení je důvodem k radosti, zvláště když se
zaslíbení stalo skutečností (evangelium).

Zpívejte Hospodinu píseň novou, – zpívejte Hospodinu, všechny země! – Zpívejte
Hospodinu, velebte jeho jméno!
Rozhlašujte den ze dne jeho spásu! – Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, – mezi
všemi národy o jeho divech.
Vzdejte Hospodinu, rodiny národů, – vzdejte Hospodinu slávu a moc, – vzdejte
Hospodinu slávu, hodnou jeho jména.
V posvátném rouchu klaňte se Hospodinu! – Třeste se před ním, všechny země! –
Hlásejte mezi pohany: – Hospodin kraluje, národy řídí podle práva.
2. ČTENÍ 1 Kor 12,4-11
Po tři neděle budeme sledovat 12. kapitolu Prvního listu Korintským, což je odpověď sv. Pavla na
otázky mladé křesťanské komunity. V kapitole 12–14 reaguje zřejmě na rozhádanost
společenství kvůli sporu o vznešenost duchovních darů (charismat). Podle 14. kapitoly se zdá, že se
lidé s darem „modlitby jazyků“ či „modlitby z Ducha“ povyšovali. Díky tomu nám Pavel
zanechal vzácné pojednání o duchovních darech.
Bratři! Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale
je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to
všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, aby
mohl být užitečný. Jednomu totiž Duch dává dar moudrosti, jinému zas tentýž
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Duch poskytuje poznání, jinému se opět dostává víry od téhož Ducha, jiný zase má
od téhož Ducha dar uzdravovat, jiný konat zázračné skutky, jiný promlouvat pod
vlivem vnuknutí, jinému zase je dáno, aby dovedl rozeznávat, jakým duchem se co
nese, jiný může mluvit rozličnými neznámými jazyky a jiný zase má dar, aby uměl
vykládat, co tím jazykem bylo řečeno. To všechno působí jeden a týž Duch. On
vhodně přiděluje každému zvlášť, jak chce.
EVANGELIUM Jan 2,1-11
Klíčem k dnešní perikopě je verš 11: „tím zjevil svou slávu“. Jde tedy o zásadní událost. Svatba je
symbolem mesiánské doby. Víno je znamením požehnání. Je to první zázrak, který apoštolové
vidí, a uvěří. Proto je tento příběh v Janově evangeliu viditelným zahájením mesiánské doby a
začíná jím veřejné Ježíšovo vystoupení.
Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván
také Ježíš a jeho učedníci. Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: „Už nemají
víno.“ Ježíš jí odpověděl: „Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina.“ Jeho
matka řekla služebníkům: „Udělejte všechno, co vám řekne.“ Stálo tam šest
kamenných džbánů na vodu, určených k očišťování předepsanému u židů, a každý
džbán byl na dvě až tři vědra. Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte džbány vodou!“
Naplnili je až po okraj. A nařídil jim: „Teď naberte a doneste správci svatby!“
Donesli, a jakmile správce svatby okusil vodu proměněnou ve víno – nevěděl,
odkud je, ale služebníci, kteří čerpali vodu, to věděli – zavolal si ženicha a řekl mu:
„Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno, a teprve až se hosté podnapijí, víno
horší; ale ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle.“ To byl v galilejské Káně
počátek znamení, která Ježíš učinil; tím zjevil svou slávu, a jeho učedníci v něj
uvěřili.
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Dnes v neděli 20.1 se koná pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu kostelů
a fary. V prosinci byl na faře nainstalován nový ohřívač teplé vody v 1. patře – (způsob ohřevu
je elektrický – nízký tarif), takže naši salesiánští nájemníci mají opět teplou vodu v koupelně
v 1.patře. V příštím týdnu budu zahájeny práce na instalaci nového kotle a výměně některých
součástí topení pro sakristii a katechetický sál s příslušenstvím u PsK, již je nově vyvložkovaný
komín. Obojí bylo v havarijním stavu a výměna je naprosto nutná. Dále je nezbytné vyměnit
další dva ohřívače vody v koupelnách na faře – opět nesplňují požadavky na bezpečný provoz a
jsou na konci životnosti, již jsou zakoupené nové, je třeba natáhnout k nim nové elektrické
vedení a připojit je. Dále bude asi nutné provést nějakou důkladnější opravu střechy sakristie
kostela v Krasicích…etc…etc…etc…etc…etc…etc.
• Přijměte velké poděkování a upřímné Pán Bůh zaplať za všechno, co pro kostely
a farnost děláte. Všichni, kdo se jakoukoliv zapojují, a ještě si pro dárek nepřišli,
ať si po mši sv. přijdou pro malý dárek do zákristie.
• Výsledky Tříkrálové sbírky jsou na nástěnce!
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
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• Příprava na první svaté přijímání bude v pondělí 21.1. v 16:30 na faře v
rybárně a v pátek 25.1. v 16:00 na faře v rybárně.
• V pondělí 21. 1 se po večerní mši svaté u PsK sejdeme k modlitbě breviáře.
• Ve středu 23. 1 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povol.
• Ve čtvrtek 24. 1 se po ranní mši svaté koná v kostele PsK adorace za povolání.
• Ve čtvrtek 24. 1 v 16:30 se koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
• Ve čtvrtek 24. 1 je při večerní mši svaté v 17:30 v kostele PsK katecheze pro děti.
V biblické abecedě pro tento týden písmeno nemáme – bude pololetní křížovka.
Ve čtvrtek 31.1 katecheze pro děti nebude. Na lístku, který dostaly děti ve škole
bylo uvedeno, že bude, ale nebude.
• V pátek 25.1 v 16:30 zveme všechny mladší ministranty (první až pátá třída) na
schůzku – sraz před kostelem PsK.
• 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 😊)
• Termíny přípravy na 1.sv. přijímání do začátku března (posunutí o týden zapříčiní
jarní prázdniny): pondělí 21.1., 11.2 a 25.2 v 16:30 na faře u Psk a pátek 25.1. 15.2
a 1.3 v 16:00 na faře u PsK.
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
• Dnes v neděli 20.1 se koná sbírka „na kostel“.
• Ve středu 23. 1. budou v 17:00 v sakristii kostela PaP 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)
• Dnes v neděli 20.1 se koná sbírka na opravy a údržbu.
• Ve Tříkrálové sbírce se v Mostkovicích vybralo 14310 Kč. Pán Bůh zaplať!
• Adopce na dálku Haiti – v pokladničkách se vybralo 2878 Kč, zbývá vybrat 3622 Kč–
věnujeme na to sbírku z neděle 27.1.2019

• Srdečně zveme všechny křesťany a lidi dobré vůle na ekumenickou bohoslužbu
v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů, která se bude konat v neděli
20.1.2019 v 16.00 ve sboru církve Československé husitské. Bohoslužba bude
vycházet z podkladů, které letos připravili křesťané v Indonésii, kázat bude bratr
farář Jan Jun z církve Českobratrské evangelické.
• Letos se také vypravíme na pouť do Fatimy od 10.-15.6. Bližší informace na
nástěnce nebo na stolku uprostřed. Kdo máte zájem, hlaste se co nejdříve!!!
3

den

liturgická oslava

Ne
20.
1.

2. neděle
v mezidobí

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

Po
21.
1.

Památka sv.
Anežky Římské,
panny a
mučednice

Povýšení sv. Kříže
Nemocnice – ČCE
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla

8:00
16:00
18:00
18:30

Út
22.
1.

Úterý 2. týdne
v mezidobí

Povýšení sv. Kříže

8:00

Povýšení sv. Kříže

18:00

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

8:00
10:00
17:00
18:00
18:30

St
23.
1.

Středa 2. týdne
v mezidobí

Čt
24.
1.

Památka sv.
Františky
Saleského,
biskupa a učitele
církve

sv. Petra a Pavla

6:30

Povýšení sv. Kříže

8:00

Povýšení sv. Kříže

17:30

Pá
25.
1.

Svátek Obrácení
sv. Pavla,
apoštola

So
26.
1.

Památka sv.
Timoteje a Tita,
biskupů

Ne
27.
1.

3. neděle
v mezidobí

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
8:00
17:00
7:30
9:00
9:00
10:30
11:00
18:00
18:30
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Srdečně zveme na
čtvrtý farní ples,
který se bude
konat v Domě
služeb na
Olomoucké ulici
v Prostějově
v pátek 22.2.2019
od 20.15 hodin.
Výtěžek plesu je
určen na opravy
fary PsK. Přispět
můžete koupí
lístků (a tím i
svojí přítomností),
darem do tomboly
či finančním
příspěvkem a také
hlavně modlitbou,
aby nás Pán při
zdravém srdci
zachovati ráčil.

