Nedělník pro druhou neděli adventní 8. 12. 2019

1. ČTENÍ Iz 11,1-10
Severní Izrael padl v roce 722 př. Kr. pod náporem Asyřanů. Ti nyní ohrozili i Jižní Izrael, tedy
Judsko. Ale Hospodin zaslibuje záchranu. Přijde početí a následně narození krále--zachránce
(kap. 7, 9, 11). Nový král bude podobný králi Davidovi (kolem roku 1000 př. Kr.), dokonce
otevře království pokoje, jak zpívá tato překrásná píseň.
Vyrazí ratolest z pahýlu Jesse, výhonek vypučí z jeho kořenů, spočine na něm duch
Hospodinův: duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznání a bázně
před Hospodinem. Má zálibu v bázni před Hospodinem.
Nebude soudit podle zdání očí, nebude rozhodovat podle doslechu, ale podle
spravedlnosti bude soudit chudé a podle práva se bude rozhodovat pro pokorné v
zemi. Bude bít zemi holí svých úst, usmrtí bezbožného dechem svých rtů.
Spravedlnost bude provazem jeho beder a věrnost bude pásem jeho ledví. Vlk bude
přebývat s beránkem, levhart si lehne vedle kozlátka, tele a lvíče budou žrát pospolu
a malý chlapec je bude vodit. Pást se bude kráva s medvědicí, jejich mláďata ulehnou
spolu, lev bude žrát jako býk plevy. Kojenec si bude hrát nad dírou zmije a
nemluvně sáhne rukou do skrýše jedovatého hada. Nikdo nebude škodit ani zabíjet
na celé mé svaté hoře, protože poznání Hospodina naplní zemi, tak jako vody
pokrývají moře.
Tehdy se objeví kořen Jesse jako znamení národům; pohané ho budou hledat a jeho
sídlo bude slavné.
ŽALM 72
Žalm jako by zval nového krále, aby již přišel. Pozvěme ho i my.

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.
On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, – ubožáka, jehož se nikdo
neujímá. – Smiluje se nad nuzným a chudým, – zachrání ubožákům život.
Jeho jménu se bude žehnat navěky, – pokud bude slunce svítit, potrvá jeho jméno. –
A v něm budou požehnána všechna plemena země, – blahoslavit ho budou všechny
národy.
2. ČTENÍ Řím 15,4-9
List Římanům široce probíral význam ospravedlnění před Bohem plynoucího z víry, v kontrastu ke
snaze ospravedlnit se jen vlastními skutky. Náš text patří do druhé, praktické části listu. Text
předznamenávají slova: „My silní jsme povinni snášet slabosti slabých… Vždyť Kristus neměl
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zalíbení sám v sobě, nýbrž… urážky… padly na něj“ (srov. Řím 15,1.3). Jestliže takto jednal
Ježíš, pak tak máme jednat i my.
Bratři! Všechno, co kdysi bylo napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z
Písma čerpali vytrvalost a povzbuzení, a tak měli naději. Bůh, zdroj vytrvalosti a
povzbuzení, kéž vám dá, abyste v souladu stejně smýšleli podle vůle Krista Ježíše.
Tak budete moci svorně a jedněmi ústy oslavovat Boha, Otce našeho Pána Ježíše
Krista. Přijímejte proto jeden druhého do svého společenství, jako i Kristus přijal
vás – k oslavě Boží. Tím chci totiž říci: Kristus se stal služebníkem židů, aby se
prokázalo, že Bůh je věrný, aby tím byla stvrzena zaslíbení daná praotcům; ale také
proto, aby pohané oslavovali Boha, že jim prokázal milosrdenství, jak je psáno:
„Proto tě budu velebit mezi pohany, tvému jménu budu zpívat chválu.“
EVANGELIUM Mt 3,1-12
Ježíšovo veřejné vystoupení není vytržené z kontextu událostí. Jan Křtitel vystoupil před Ježíšem
jako průkopník cesty a je si vědom svého přípravného poslání. Atmosféra v Izraeli je nabita
očekáváním. Tomu odpovídá i místo Janova působení – okolí Mrtvého moře, což byla poušť,
symbolické místo přípravy a putování Izraele k zaslíbené zemi.
V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: „Obraťte se, neboť se
přiblížilo nebeské království.“ Jan byl totiž ten, o němž řekl prorok Izaiáš: „Hlas
volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“
Jan měl na sobě oděv z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás, živil se kobylkami a
medem divokých včel. Tehdy vycházel k němu Jeruzalém, celé Judsko a celý kraj
kolem Jordánu, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy.
Když však viděl, že k jeho křtu přichází mnoho farizeů a saduceů, řekl jim: „Zmijí
plemeno, kdo vám ukázal, jak uniknout trestu, který už hrozí? Přinášejte tedy ovoce
hodné obrácení. Nemyslete si, že můžete říkat: ‘Naším otcem je Abrahám!’, neboť
vám říkám: Bůh může oživit tyhle kameny a Abrahámovi z nich udělat děti. Sekera
je už přiložena ke kořenu stromů; každý strom, který nenese dobré ovoce, bude
poražen a hozen do ohně. Já vás sice křtím vodou, abyste se obrátili. Ale ten, který
má přijít po mně, je mocnější než já; jemu nejsem hoden ani opánky přinést. On vás
bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu a pročistí obilí na svém
mlatě. Pšenici uloží na sýpce, plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• V uplynulém týdnu obdržela farnost dar na hodiny ve výši 5000,- Kč, a dary na
„na kostel“ ve výši 500,- 3000,- 1000,- a 10000,- Kč. Dobrovolné vstupné z
koncertu v sobotu 7. 12 činilo 7772,-Kč. Pán Bůh zaplať!
• Děkuji všem, kdo připravili mikulášské besídky ve farnosti.
• Děkuji všem, kdo navrhli kandidáty pro volby do pastorační rady. Nyní
budou navržení farníci osloveni a v případě souhlasu bude jejich jméno na
volební listině. S navrženými kandidáty, kteří souhlasí s tím, že budou
voleni, budete seznámeni. A pak proběhnou volby.
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• Již také 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.
• Roráty pro děti – pondělí–středa–pátek (i pro dospělé), podrobnosti najdete
níže. Po rorátech mohou ti, kdo nebudou na mši svaté, přijmout svaté přijímání.
Během rorátů – tzn. od 6.45 se bude také zpovídat!!! Pokud se nebudou dít
nějaké mimořádné komplikace, tak bude zpovídat farář i kaplan. Využijte
této možnosti!!!
• V pondělí 9. 12 je slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního
hříchu, bude také večerní mše svatá v 18:00 ve farním kostele.
• V úterý 10. 12 v 18:00 bude mše svatá slavena v kapli Nejsvětější Trojice.
• Ve středu 11. 12 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní
povolání.
• Ve čtvrtek 12. 12 nebude po ranní mši sv. adorace a dopoledne nebudou úřední
hodiny (děkanátní konference kněží).
• 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. Děti,
které chodí do první třídy, nebudou mít ve čtvrtek 12. 12 výuku!!! Hodina
12. 12 bude poslední před Vánocemi!!!
• Zkouška sboru při našem farním kostele se uskuteční tradičně ve čtvrtek 12. 12
v 18:45 (po večerní mši svaté). Každý, kdo rád zpívá a rád by zpěvem slavil Boha,
je srdečně zván.
• V pátek 13. 12 se v 17:00 koná v katechetickém sále příprava na první sv.
přijímání.
• 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

3

Farnost sv. Petra a Pavla Prostějov
• V pondělí 9. 12 se v 17:00 na faře u PsK konají MM.
• Chrámový sbor u sv. Petra a Pavla zkouší každou středu od 19.00 hod. na faře.
Přijďte si s námi zazpívat.
• Ve středu 11. 12. v 19:15 je na Petrské faře setkání pastorační rady.
• V pátek 13. 12 bude ministrantská schůzka.
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

HODINA MILOSTI

Bratři a sestry,
zveme vás na Hodinu milosti pro svět v neděli 8. 12. od 12:00 do 13:00 do
kostela Povýšení sv. Kříže.
Viz http://www.fatym.com/view.php?cisloclanku=2013120051
Pomodlíme se:
• Anděl Páně
• Růženec
• Korunku k Božímu Milosrdenství
• Pokud bude ještě čas, spontánní přímluvy za obrácení hříšníků zejména
v naší vlasti.
• Požehnání

IV. CHARITATIVNÍ KONCERT

pro SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA, o.p.s. se koná v neděli 8. 12. 2019 v 15.00 a kostele sv.
Cyrila a Metoděje v Prostějově.
Účinkuje smíšený komorní sbor Univerzity Palackého v Olomouci
Těšíme se na Vás

ATENEO.

ADVENTNÍ KONCERT

Vstupné dobrovolné

Charita Prostějov a farnost Povýšení sv. Kříže Vás srdečně zvou na Adventní
koncert s možností podpořit Charitu Prostějov v neděli 8. 12. 2019 od 18:00
v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Vystoupí pěvecký sbor Exaudi pod
řízením Olgy Čermákové. Zazní duchovní hudba. Koncert bude tedy opravdu
adventní.
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RORÁTY

Roráty 2019 - Anděl Páně zvěstoval
v kostele Povýšení sv. Kříže – pondělí–středa–pátek
• 6:30 hod. vyzvednutí lampiček na faře
• sraz u sochy sv. Jana Nepomuckého na náměstí 6:45 hod. průvod do kostela
• program v kostele
• 7:10 hod. snídaně na faře 7:30 hod. odchod do školy
Pokračujeme 9. prosince

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.

SHM PROSTĚJOV

• Máš rád/a hory, lyže nebo snowboard? Tak právě tebe hledáme do našeho
expedičního týmu! Přidej se k nám a pokus se s námi zdolat druhou nejvyšší horu
světa – obávanou K2.
Náš base camp bude chata Annaberg, která se nachází jen několik desítek metrů
od sjezdovky. Těšit se můžeš nejen na lyžování nebo snowboard, ale také na
přírodu, hry ve sněhu i vevnitř a na nové zážitky a kamarády.
Tak neváhej, přihlas se na https://shmpv.cz a vytvoř společenství s námi a s
Bohem.
Těší se na tebe Terka Thonová, Laďa Banďouch, Petr Nedbal, Terka Marková,
Klára Popelková, Luďa Procházka a Majda Talandová.
P.S. Kdo můžete, dovezte s sebou cukroví �
• 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.
Přihlašování a další informace na webu www.shmpv.cz
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3. NEDĚLE
ADVENTNÍ
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Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa, Krasice
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
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9:00
9:00
10:30
18:00
18:30
8:00

Nemocnice

16:00

Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla

18:00
18:30

Nejsvětější Trojice

18:00

Povýšení sv. Kříže
Charita – Polišenského
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sv. Petra a Pavla
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