Nedělník pro Svátek Křtu Páně 12. 1. 2020

1. ČTENÍ Iz 42,1-4.6-7
Od 40. kapitoly se styl proroka Izaiáše mění, a proto se domníváme, že jde o jiného autora než v
předešlé části. Tento text vznikl v době největšího útlaku v babylonském zajetí v 6. stol. př. Kr. a
právě zde Bůh zaslibuje „Služebníka“, který Izrael zachrání. Jak bude jeho záchrana vypadat?
Toto praví Hospodin: „Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v
němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo.
Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí,
doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo. Nezeslábne, nezmalátní,
dokud nezaloží na zemi právo. Ostrovy čekají na jeho nauku.
Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti, vzal jsem tě za ruku, utvořil jsem tě
a ustanovil tě prostředníkem smlouvy lidu a světlem národů, abys otevřel oči
slepým, abys vyvedl vězně ze žaláře a z věznice ty, kdo bydlí ve tmách.“
ŽALM 29
Žalm mluví o „hlasu“ Hospodina. Jak tento Boží hlas působí? Může bořit, lámat cedry… ale
především povzbuzuje věrné ke chvále.

Vzdejte Hospodinu, Boží synové, – vzdejte Hospodinu slávu a moc. – Vzdejte
Hospodinu slávu hodnou jeho jména, – v posvátném rouchu se klaňte Hospodinu!
Hospodinův hlas nad vodami! – Hospodin nad spoustami vod! – Hlas Hospodinův,
jak je mocný, – hlas Hospodinův, jak je velkolepý!
Vznešený Bůh zaburácel hromem, – v jeho chrámu však všichni volají: Sláva! –
Hospodin trůnil nad potopou, – Hospodin jako král bude trůnit věčně.
2. ČTENÍ Sk 10,34-38
Apoštol Petr se podivuhodným způsobem dostane do domu pohanského setníka Kornelia, který
zatoužil poznat víru. Když Petr slyší, jak Bůh jedná v srdcích těchto pohanů, plný radosti vypráví,
jak to všechno s Ježíšem začalo…
Petr se ujal slova a promluvil: „Teď opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v
každém národě že je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné.
Izraelitům poslal své slovo, když dal hlásat radostnou zvěst, že nastává pokoj skrze
Ježíše Krista. Ten je Pánem nade všemi. Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan,
událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem
svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a
protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel.“
EVANGELIUM Mt 3,13-17
Všichni evangelisté zmiňují Ježíšův křest. Jedná se tedy o zásadní scénu. Jan Křtitel ví, že Kristus
nepřijímá křest jako znamení obrácení či pokání. Ježíš touto událostí zahajuje své veřejné
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vystoupení. Je zřejmé, že mandát mu dává sám Bůh Otec! Znamená to, že jednat bude nejen Ježíš,
ale celá Nejsvětější Trojice.
Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on se
bránil a říkal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně?“
Ježíš mu však řekl: „Nech tak nyní, neboť je třeba, abychom zcela splnili Boží vůli.“
A tak mu vyhověl.
Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle – otevřelo se nebe a viděl
Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas:
„To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby a dary pro
farnost.
• Pán Bůh zaplať za dar ve výši 5500,- na hodiny.
• Koncert Scholy Cantorum 11. 1 po odečtení nákladů na muzikanty a sólisty
vynesl: 5744,- Kč. Pán Bůh zaplať.
• Zapisujeme mše svaté na rok 2020, zatím jen na první pololetí, na druhé se bude
zapisovat až později. Od této neděle je možné požádat o zapsání mše svaté i po mši
u sv. Cyrila a Metoděje nebo u sv. Josefa v Krasicích, protože mše svaté zapisujeme
elektronicky a kalendář se zapsanými úmysly se brzy objeví i na našich stránkách.
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK. Velké Pán
Bůh zaplať všem, kdo se v uplynulých dvou týdnech do hlídání zapojili.
• V úterý 14. 1 v 18:00 bude mše svatá slavena v kapli Nejsvětější Trojice.
• Ve středu 15. 1 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
• Ve čtvrtek 16. 1 se po ranní mši svaté koná adorace za povolání.
• Ve čtvrtek 16. 1 nebudou dopoledne úřední hodiny.
• 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.
• V neděli 19. 1 bude pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu.
• 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

Farnost svatých Petra a Pavla Prostějov
• V pondělí 13. 1 se v 17:00 na faře u PaP konají MM.
• Velké díky patří ministrantské schole za benefiční koncert. Velkorysost lidí byla
velká. Vybralo se 14.014, - kč. Všem Pán Bůh zaplať.
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• Ministrantské schůzky budou 17. a 31. 1.
• V neděli 19. 1 bude pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu.
• V sobotu dne 25.1. 2020 po ranní mši svaté (7:15 hod) proběhne úklid vánoční
výzdoby v kostele, a proto prosíme o ochotné pomocníky. Zároveň hned po
úklidu kostela (předpoklad kolem 9 hod) jsou zváni všichni současní členové
úklidových skupinek na faru na krátké posezení se "svačinkou". Zveme i všechny
další, kteří by se mohli a chtěli zapojit do pravidelného úklidu kostela. Bude to
příležitost poděkovat za dosavadní práci pro farnost a domluvit se na další
spolupráci.
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

KONCERTY

• BENEFIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT – v neděli 12. ledna v 16.00 hodin v
kostele sv. Jana Nepomuckého ("u milosrdných").
Přijďte si ještě na závěr vánoční doby poslechnout a zazpívat koledy s pěveckým
sborem VLASTIMILA.
Vstupné dobrovolné na opravu zdejších varhan.
MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV
• Spolčo VIP – věřící i v pátek. V pátek 17.1. V 18.00 v kostele PsK farní mše
svatá s úmyslem za mládež děkanátu. Spolčo od 19:00 do 20:00 na CMG. Po
spolču možnost posezení u kávy a čaje. Více na www.mladezprostejov.cz.
• CROSSNA – spolčo pro mládež z našeho prostějovského děkanátu. V pátek
7. 2. 2020 ve Vřesovicích, začátek v 19:00 mší svatou v kostele svatých Petra a
Pavla, konec ve 22:30. Drobné občerstvení na společný stůl přijmeme s radostí!
www.mladezprostejov.cz.
• Spolčo VIP – věřící i v pátek. V pátek 21.2. V 18.00 v kostele PsK farní mše
svatá s úmyslem za mládež děkanátu. Spolčo od 19:00 do 20:00 na CMG. Po
spolču možnost posezení u kávy a čaje. Více na www.mladezprostejov.cz
• Duchovní obnova na téma katolictví. V sobotu 29. 2 od 8:30 na CMG
v Prostějově. Vede P. Jiří Zámečník. V 15.00 mše svatá v kostele PsK.

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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5. PLES

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

21. února léta Páně 2020
ve 20:00 hodin Dům služeb, Olomoucká ulice
výtěžek plesu bude věnován na vytápění kostela Povýšení sv. Kříže
₰
zahájení prodeje vstupenek
od ledna 2020 ve farní kanceláři nebo na e-mailové adrese:
paty.farni.ples@seznam.cz
cena 150,- kč.
₰
k poslechu i tanci zahraje farní kapela srdečně zve a na vaši účast se těší
farář P. Aleš Vrzala a pořadatelé
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CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV
KURZ – MANŽELSKÉ VEČERY
Začínáme ve čtvrtek 30.1. 2020 v 18:30
místo bude upřesněno
8 sekání = 8 večerů jen pro vás dva
Téma jednotlivých večerů
1. Vybudovat pevné základy
2. Umění komunikace
3. Řešení konfliktů
4. Síla odpuštění
5. Rodiče a rodiče partnera
6. Manželská intimita
7. Láska v akci
8. Závěrečné sekání
Kurz je připravován ve spolupráci s ŘKF Laškov
V případě velkého zájmu bude uspořádán druhý kurz (duben–červen)
Na akci je nutné přihlásit na: https://1url.cz/DzMdn
Více informací na: 608 228 464 nebo na: cprprostejov@ado.cz
MATEŘSKÉ CENTRUM – každé pondělí od 9–12 hod
Nám. J. V. Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice,
Mateřské centrum nabízí prostor pro maminky i děti. Děti se vydovádí, zatancují si,
zazpívají, něco vyrobí a získají kontakt se svými vrstevníky před vstupem do MŠ.
Program pro maminky probíhá bez odloučení od dětí. Vítány jsou všechny maminky
a děti od narození do 5-ti let.
PRVNÍ ŠKOLIČKA – každý čtvrtek od 8.30 do 11.30 hod
cena: 50 Kč/hod. – 150Kč/ kroužek
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.
na kroužek je nutná přihlásit se předem
na: 608 228 464 nebo
na: cprprostejov@ado.cz
PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ
Cílem přípravy je ukázat na hodnotu manželství a jeho význam a dát snoubencům
příležitost k intenzivnímu společnému zamyšlení se nad různými aspekty manželství.
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Jedná se o čtyři setkání s tématy: Já a moje rodina, Muž a žena – komunikace a
konflikty, Manželství a sexualita, Víra a vztah k Bohu v manželství.
V případě zájmu o církevní sňatek je nutné doplnit si témata týkající se života z víry
s oddávajícím duchovním.
V případě vašeho zájmu o některou z nabídek, se můžete přihlásit u Bc. Blanky
Neckařové nebo emailem na adresu: cprprostejov@ado.cz.
Programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV ČR, Olomouckým
krajem a městem Prostějov.

SHM PROSTĚJOV

Zveme všechny nadšené lyžaře a snowboardisty na jarní prázdniny, které se
uskuteční v termínu 7. - 15. února 2020 v Jeseníkách. Celkem jsou připraveny čtyři
turnusy – dva pro děti od 6 do 11 let na Staré Vodě a dva pro starší od 12 do 17 let
na Annabergu.
Budeme sportovat, užívat si krásy přírody, tvořit společenství při hrách a modlitbách
a setkávat se s Bohem.
Více informací a přihlašování najdete na našem webu www.shmpv.cz
Na všechny se těší animátoři klubu SHM Prostějov
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den

liturgická oslava

Ne
12.1.

Svátek KŘTU PÁNĚ

Po
13.1.

Pondělí 1. týdne
v mezidobí

Út
14.1.

Úterý 1. týdne
v mezidobí

St
15.1.

Středa 1. týdne
v mezidobí

Čt
16.1.

Čtvrtek 1. týdne
v mezidobí

Pá
16.1.

Památka sv. Antonína,
opata

So
17.1.

Památka Panny Marie,
Matky jednoty křesťanů

Ne
18.1.

2.neděle v mezidobí

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
Nemocnice
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla

čas
7:30
9:00
9:00
10:30
18:00
18:30
8:00
16:00
18:00
18:30

Nejsvětější Trojice

18:00

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

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

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
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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