Nedělník pro třetí neděli adventní 15. 12. 2019

1. ČTENÍ Iz 35,1-6a.10
Judsko je ohrožováno Asyrskou říší (8. stol. př. Kr.). Severní Izrael pravděpodobně již padl (722
př. Kr.) a řada jeho obyvatel byla odvlečena do otroctví. Ale i Asyřané padnou (Iz 30) a s nimi i
jejich přisluhovači (Iz 34). Slova o budoucnosti lze číst i jako předobrazy posledního soudu (Iz
34–35). V Izraeli je běžně doba sucha a doba dešťů, kdy rozkvete i poušť. Jmenované oblasti
jsou na severu Izraele a patří k celoročně úrodným místům.
Zaraduje se vyprahlá step, jak lilie zajásá a vykvete poušť. Bujně vykvete, zajásá,
zaplesá, zavýská. Bude obdařena nádherou Libanonu, krásou Karmelu a Šaronu.
Můj národ uvidí slávu Hospodina, vznešenost našeho Boha.
Posilněte skleslé ruce, ochablá kolena upevněte! Malomyslným řekněte: „Vzmužte
se, nebojte se! Hle, Bůh váš přináší odvetu, odplatu božskou! On sám přijde a spasí
vás!“
Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých. Tu poskočí chromý jak
jelen a zaplesá jazyk němého.
Vrátí se ti, které vykoupil Hospodin, s jásotem přijdou na Sión, věčné veselí bude
jim věnčit hlavy, dojdou radosti a veselí, prchne starost a vzdychání.
ŽALM 146
Žalm odráží první čtení. Je chválou Bohu za jeho jednání. To platí stále, tedy i pro nás.

Hospodin zachovává věrnost navěky, – zjednává právo utlačeným, – dává chléb
lačným. – Hospodin vysvobozuje vězně.
Hospodin otvírá oči slepým, – Hospodin napřimuje sklíčené, – Hospodin miluje
spravedlivé, – Hospodin chrání přistěhovalce.
Hospodin podporuje sirotka a vdovu, – ale mate cestu bezbožníků. – Hospodin
bude vládnout na věky, – tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.
2. ČTENÍ Jak 5,7-10
Text je částí poslední kapitoly listu. Do této neděle byl zařazen kvůli zmínce o příchodu Pána. V
Izraeli v létě prší jen málo a voda je mnohem vzácnější než v podmínkách střední Evropy.
Bratři, vydržte všechno trpělivě až do té doby, kdy přijde Pán. Podívejte se na
rolníka, jak čeká na drahocennou úrodu! Čeká na ni trpělivě, až přijde podzimní a
jarní déšť. Vydržte i vy trpělivě a posilněte své srdce, neboť příchod Páně je blízko.
Nestýskejte si, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli souzeni. Hle, soudce už stojí
přede dveřmi! Vezměte si, bratři, za vzor v utrpení a trpělivosti proroky, kteří mluvili
jménem Páně.
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EVANGELIUM Mt 11,2-11
Ježíš při svém působení reaguje na osobu Jana Křtitele. Odkazuje se přitom na Iz 35,5-6 (viz
první čtení). Poukazuje tak na mesiánskou dobu, která právě nastává. Podobně i v druhé části
textu zaznívá odkaz na proroka ohlašujícího příchod mesiáše (Malachiáš 3,1).
Jan Křtitel slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky s
dotazem: „Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?“ Ježíš jim
odpověděl: „Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí vidí, chromí chodí,
malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná
zvěst. A blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší.“
Když odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: „Co jste vyšli na poušť
vidět? Snad rákos zmítaný větrem? Nebo co jste vyšli vidět? Člověka oblečeného do
jemných šatů? Ti, kdo nosí jemné šaty, jsou přece v královských palácích. Co jste
tedy vyšli vidět? Proroka? Ano, říkám vám, víc než proroka. To je ten, o němž je
psáno: ‘Já posílám svého posla před tvou tváří, aby připravil cestu před tebou.’
Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než
Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než on.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby a dary pro
farnost.
• Děkuji všem, kdo připravili mikulášské besídky ve farnosti.
• 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.
• Zkuste, prosím, do svých plánů na vánoční dny zařadit také nějakou hodinu
hlídání betlémů v kostelech.
• 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 také zpovídá!!! Pokud se nebudou dít nějaké
mimořádné komplikace, tak bude zpovídat farář i kaplan. Využijte této
možnosti!!!
• V úterý 17. 12 v 18:00 bude mše svatá slavena v kapli Nejsvětější Trojice.
• Ve středu 18. 12 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní
povolání.
• Ve čtvrtek 19. 12 není výuka náboženství ani katecheze pro děti při mši sv.
v 17:30.
• Zkouška sboru při našem farním kostele se uskuteční tradičně ve čtvrtek 19. 12
v 18:45 (po večerní mši svaté). Každý, kdo rád zpívá a rád by zpěvem slavil Boha,
je srdečně zván.
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• V pátek 20. 12 bude v 16:30 ministrantská schůzka, na faře v rybárně –
domluvíme se Vánoce, a proto přijďte určitě všichni.
• 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.
PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ v kostele Povýšení svatého Kříže

Čtvrtek
19.12

Pátek
20.12

Sobota
21.12

9.0012.00
13.0015.00
15.0017.00
9.0012.00
13.0015.00
15.0017.00
9.0012.00
13.0016.00

1. ZPOVĚDNÍK

2. ZPOVĚDNÍK

3. ZPOVĚDNÍK

P. Tomáš Strogan

P. Petr Šimara

P. Adam Cynarski

P. Tomáš Strogan

P. Jan Pacholek

P. Adam Cynarski

P. Aleš Vrzala

P. Tomáš Strogan

P. Marek Glac

P. Tomáš Strogan

P. Tomasz Salaga

P. Petr Šimara

P. Antonín Pražan

P. Jiří Špaček

P. Adam Cynarski

P. Antonín Pražan

P. Aleš Vrzala

P. Vincenc Svák

ZDOBENÍ KOSTELŮ A STAVĚNÍ BETLÉMŮ v kostele Povýšení svatého Kříže a
svatých Cyrila a Metoděje

• v kostele Povýšení sv. Kříže v pátek 20. 12. od 9 hod.
• v kostele sv. Cyrila a Metoděje v sobotu 21. 12. od 9 hod.
SETKÁNÍ U JESLIČEK

Vážení rodiče, milé děti!
25.12. po mši v kostele sv. Cyrila a Metoděje máte každý možnost zahrát nebo
zazpívat u jesliček. Díky Vašemu nasazení je tato akce již tradiční záležitostí. Proto i
letos doufám v hojnou účast. Prosím všechny, kteří by se chtěli zapojit, aby nahlásili
svoje jméno a název skladby pro vytvoření seznamu účinkujících. Pozvaní jsou
všichni, bez rozdílu věku!
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Hlaste se prosím osobně v neděli 22.12. v kostele sv. Cyrila a Metoděje po mši u
scholy, nebo mailem na adresu terese@seznam.cz.
Těšíme se na všechny!
Jana Růžičková
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
• 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.
PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ v kostele svatých Petra a Pavla

Po 16.12.: 18.00-18.25
St 18.12.: 18.00-18.25
Pá 20.12. 17.45-18.25
Po 23.12.: 17.45-18.25

ZDOBENÍ KOSTELŮ A STAVĚNÍ BETLÉMŮ v kostele svatého Jana
Nepomuckého a svatých Petra a Pavla

• v kostele sv. Jana Nepomuckého (U milosrdných) v pátek 20. 12. od 16 hod
• v kostele sv. Petra a Pavla v pondělí 23.12. od 8 hod
• Další zkouška scholičky bude v neděli 22. 12 v 16 hodin na faře. Zpívat budeme
na ranní mši svaté v neděli 5.1.
Rádi mezi sebou přivítáme další malé zpěváky. Další informace jsou
na https://petrskafarnost.cz/scholicka, nebo napište email
na jakub.faltynek@outlook.com.
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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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 16. prosince.

KONCERTY

• Neděle 15. 12. 17:00 kostel Povýšení sv. Kříže – Vánoční koncert pěveckého
sboru Proměny – vystoupí Proměny a jejich hosté – pořádá pěvecký sbor
Proměny – vstupné dobrovolné – bude použito na běžnou činnost sboru a část
bude věnována kostelu.
• Neděle 15. 12. 18:00 kostel svatého Jana Nepomuckého –Adventní koncert –
sbor Exaudi se sólisty Zuzanou Řezníkovou, Denisou Cikánkovou a Alešem
Pirnosem – pořádá SONS oblastní odbočka Prostějov – zazní duchovní skladby –
vstupné dobrovolné na podporu Sjednocené organizace nevidomých a
slabozrakých.
• Neděle 22. 12. 17:00 kostel Povýšení sv. Kříže – Vánoční koncert – vystoupí
Nota bene Prostějov a jako host dětský pěvecký sbor Horáček – těšit se můžete
na současné autory sborové tvorby a vánočně laděné písně – pořádá pěvecký sbor
Nota bene Prostějov– vstupné dobrovolné – bude použito na pokrytí nákladů
koncertu na běžnou činnost sboru a část bude věnována kostelu.

NEMOCNICE PROSTĚJOV

• Mše svaté v nemocnici nebudou v těchto dnech: 23.12. a 30.12.

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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SHM PROSTĚJOV
• 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. Od
7.30-16.30. Cena: 400,- Kč. Přihlašování a další informace na
webu www.shmpv.cz
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den
Ne
15.12.

liturgická oslava
3. NEDĚLE
ADVENTNÍ

Po
16.12.

Pondělí po 3. neděli
adventní

Út
17.12.

Úterý po 3. neděli
adventní

St
18.12.

Středa po 3. neděli
adventní

Čt
19.12.

Čtvrtek po 3. neděli
adventní

Pá
20.12.

Pátek po 3. adventní

So
21.12.

Sobota po 3. neděli
adventní

Ne
22.12.

4. NEDĚLE
ADVENTNÍ

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

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

Nemocnice
sv. Petra a Pavla

16:00
18:30

Nejsvětější Trojice

18:00

Povýšení sv. Kříže
Charita – Daliborka
sv. Cyrila a Metoděje
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 Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa, Krasice
sv. Petra a Pavla

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