Nedělník pro 2. neděli v mezidobí 19. 1. 2020

1. ČTENÍ Iz 49,3.5-6
V tomto čtení navazujeme na minulou neděli. Kniha proroka Izaiáše je dílem více autorů, neboť
od 40. kapitoly se mění jazyk, styl, ale i popisovaná doba. Ocitáme se uprostřed vyhnanství
Izraelitů v babylonském zajetí v 6. stol. př. Kr. V této chvíli Bůh zaslibuje „Služebníka“, který
Izrael zachrání. A tento Služebník nejenže zachrání Izrael, ale bude světlem všem národům!
Hospodin mi řekl: „Jsi mým Služebníkem, Izraelem, proslavím se tebou.“
Avšak nyní praví Hospodin, který si ze mě utvořil Služebníka již v matčině lůně,
abych zas k němu přivedl Jakuba, abych mu shromáždil Izraele. Tak jsem ve cti u
Hospodina, protože Bůh můj je mou silou.
Řekl mi tedy: „Nestačí, že jsi mým Služebníkem, abys obnovil Jakubovy kmeny a
zbytky Izraele přivedl nazpět. Proto tě dám národům jako světlo, aby se má spása
rozšířila až do končin země.“
ŽALM 40
Čtyřicátý žalm cituje slova Služebníka, který přijímá Boží vůli; odrazí se rovněž v teologii Nového
zákona (List Židům). Verš 7 lze místo varianty: „otevřels mi uši“ přeložit „připravil jsi mi tělo.“
Rozhodnutím Ježíše vydat sám sebe a jeho přijetím Boží vůle jsme získali život!

Pevně jsem doufal v Hospodina, – on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání. –
Novou píseň vložil mi do úst, – chvalozpěv našemu Bohu.
V obětních darech si nelibuješ, – zato jsi mi otevřel uši. – Celopaly a smírné oběti
nežádáš, – tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím.
Ve svitku knihy je o mně psáno. – Rád splním tvou vůli, můj Bože, – tvůj zákon je v
mém nitru.“
Spravedlnost jsem zvěstoval – ve velkém shromáždění, – svým rtům jsem nebránil,
ty to víš, Hospodine!
2. ČTENÍ 1 Kor 1,1-3
Po několik týdnů zde budeme číst z Prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Byl napsán
jako odpověď na řadu otázek, které mu korintští křesťané položili v nedochovaném dopise.
Budeme tedy sledovat témata, na která autor reaguje. Začínáme úvodem listu, pozdravem, který
odráží základní vyznání víry křesťanů.
Pavel, z Boží vůle povolaný za apoštola Ježíše Krista, a bratr Sosthenes členům
církevní obce v Korintě, kteří byli posvěceni v Kristu Ježíši a povoláni do stavu
svatých, a také všem, kteří kdekoli vzývají jméno Pána Ježíše Krista, (Pána) svého i
našeho. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
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EVANGELIUM Jan 1,29-34
Janovo evangelium začíná prologem. Na něj navazuje svědectví Jana Křtitele o Ježíšovi, čímž také
autor evangelia uvádí Ježíše na scénu. Ježíšův křest Janovo evangelium popisuje v jiném světle než
synoptici, avšak i zde hraje zásadní roli. Popis křtu je uzavřen klíčovým svědectvím víry v Krista.
Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který
snímá hříchy světa! To je ten, o kterém jsem řekl: ‘Po mně přijde ten, který má větší
důstojnost, neboť byl dříve než já.’ Ani já jsem ho neznal, ale proto jsem přišel křtít
vodou, aby byl zjeven izraelskému národu.“
A Jan vydal svědectví: „Viděl jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal
na něm. Ani já jsem ho neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‘Na
koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem
svatým.’
A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží.“
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 5000,- na činnost farnosti.
• Zapisujeme mše svaté na rok 2020, zatím jen na první pololetí, na druhé se bude
zapisovat až později – pro případ, kdyby opět musely nastat nějaké změny
v bohoslužbách. Kromě úředních hodin v kanceláři 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 nemusí ležet někde na stole. Kalendář
se zapsanými úmysly se brzy objeví i na našich stránkách.
• Za kandidáty pro volby do pastorační rady bylo navrženo více než 50 farníků. Již
byli téměř všichni osloveni, zda souhlasí nebo nesouhlasí s kandidaturou. Zatím
souhlasí s kandidaturou téměř polovina. Příští neděli budete seznámeni s jejich
jmény a budete moci čtrnáct dnů přemýšlet nad tím, komu dáte svůj hlas.
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK. Hlídat kostel
je super, člověk má konečně čas na modlitbu!
• Dnes v neděli 19. 1 je pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu.
• V úterý 21. 1 v 18:00 bude mše svatá slavena v kapli Nejsvětější Trojice.
• Ve středu 22. 1 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
• Ve čtvrtek 23. 1 se po ranní mši svaté koná adorace za povolání.
• 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.
• Zkouška sboru při našem farním kostele se uskuteční tradičně ve čtvrtek 23. 1
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 24. 1 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

Farnost svatých Petra a Pavla Prostějov
•
•
•
•

Dnes v neděli 19. 1 je pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu.
V pondělí 20. 1 v 16:45 bude v kostele PaP modlitba 4 růženců.
V pondělí 20. 1 v 16:45 se konají MM v rámci modlitby 4 růženců v kostele PaP.
Ve dnech 24. - 26. 1 (pátek, sobota, neděle) se koná TRIDUUM MM ne faře u
PaP vždy v 17:00 – doba trvání max 1hodina. Jste srdečně zváni.
• V sobotu dne 25. 1 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.
• Ministrantská schůzka bude 31. 1.
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

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
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farář P. Aleš Vrzala a pořadatelé
EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
Se bude konat v neděli 26. 1 v 16.00 na v modlitebně ČCE Kollárova 6.
Všichni jste k této modlitbě srdečně zváni.
MINISTRANTI
První ministrantské putování po stopách sv. Jana Sarkandra.
Kam? Do Brna!
Proč? Kdo byl na schůzce ví, ostatní se dozví :-)
Kdy? 1.2.2020
V kolik je sraz? v 7.15 hodin na Hlavním nádraží v Prostějově
Co s sebou? Pití, svačinu na celý den, případně peníze na "útratu"
Návrat?
V podvečerních hodinách
Prosíme o nahlášení účastníků do 29.1.2020 na tel:777078928 nebo na email: cemr@email.
MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV
• 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.
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
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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.
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
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Na všechny se těší animátoři klubu SHM Prostějov
MSKA PROSTĚJOV
MORAVSKO – SLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE, REGIONÁLNÍ
POBOČKA PROSTĚJOV Vás všechny srdečně zve na přednášku Ing. Tomáše
Chalánka:
ITALSKÁ ZASTAVENÍ
Přednáška proběhne v budově CMG, ZŠ a MŠ Komenského 17 ve středu 29. ledna
2020 od 17.30.
Se všemi příznivci naší akademie se na Vaši návštěvu těší Daniela Tobolová
předsedkyně RP MSKA.
PLES KDU – ČSL
Okresní i Městská organizace KDU-ČSL v Prostějově si dovoluje pozvat na
74.Okresni ples, který se koná v sobotu 15.února 2020 od 20 hodin v Národním
domě v Prostějově, Vojáčkovo nám.1.
Vstupné 300 Kč, předprodej vstupenek každou středu od 9 do 16 hod. v okresní
kanceláři KDU-ČSL, Vápenice 17 nebo po tel. dohodě u okresní tajemnice Ing.
Hrubanové 739 615 406.
V Olomouci 14.1.2020

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Milí koledníci Tříkrálové sbírky,
děkujeme Vám za to, že jste i letos vyšli koledovat v 5 814 skupinkách a přinesli jste
tak mnoha lidem radost. Někteří se s vámi radovali z narození Pána Ježíše, jiné
potěšil váš zpěv a úsměv a všem jste dali příležitost udělat něco dobrého pro druhé,
přispět na pomoc potřebným lidem. Peníze, které jste vybrali, sice ještě nejsou
všechny spočítané (viz https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/ ), ale zkuste Vy
spočítat, s kolika lidmi jste se při koledování setkali. Kolik bylo těch, kteří se díky
vám stali o něco lepšími, protože dokázali přispět na pomoc potřebným? Kolik jich
asi bylo v celé republice, ve které letos koledovalo 24 916 skupinek?
Děkujeme Vám, Vašim rodičům, vedoucím skupinek, koordinátorům, kněžím,
všem, kdo jste se do tříkrálové sbírky zapojili.
P. Bohumír Vitásek, prezident ACHO
Václav Keprt, ředitel ACHO

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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den

liturgická oslava

Ne
19.1.

2.NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Po
20.1.

Pondělí 2. týdne
v mezidobí

Út
21.1.

Památka sv. Anežky
Římské, panny a
mučednice

St
22.1.

Středa 2. týdne
v mezidobí

Čt
23.1.

Čtvrtek 2. týdne
v mezidobí

Pá
24.1.

Památka sv. Františka
Saleského, biskupa a
učitele církve

So
25.1.

Svátek Obrácení sv.
Pavla, apoštola

Ne
26.1.

3.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 – bohoslužba CČSH
nebo ČCE
sv. Petra a Pavla

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

Nejsvětější Trojice

18:00

Povýšení sv. Kříže
Charita Daliborka
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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16:00
18:30

