Nedělník pro Svátek Uvedení Páně do chrámu 2. 2. 2020

1. ČTENÍ Mal 3,1-4
Izraelité se na konci 6. stol. př. Kr. vrátili na své území. Země byla zničená a bez zázemí,
podobně jako chrám. Prorok především kritizuje špatně vedené bohoslužby v chrámě, které byly
konány kněžími z rodu Levi.
Toto praví Pán Bůh: „Hle, pošlu svého anděla, aby mi připravil cestu. Hned potom
přijde do svého chrámu Panovník, jehož hledáte, a anděl smlouvy, po němž toužíte.
Hle, přichází – praví Hospodin zástupů. Kdo však snese den jeho příchodu, kdo
obstojí, až se objeví? Vždyť je jako oheň, kterým se taví, jako rostlina valchářů!
Usadí se, aby tavil a tříbil stříbro, očistí syny Leviho a vytříbí je jako zlato a stříbro a
potom zase budou obětovat Hospodinu ve spravedlnosti. Zase bude Hospodinu
příjemná oběť Judy a Jeruzaléma jako za dávných dnů, jako za minulých let.“
ŽALM 24
Přichází vítězný král a vše se na tuto událost připravuje. Tímto vítězem je Bůh. Může vstoupit i
do bran našeho srdce? A je zde vítaným králem?

Zdvihněte, brány, své klenby, – zvyšte se, prastaré vchody, – ať vejde král slávy!
Kdo je ten král slávy? – Silný a mocný Hospodin, – Hospodin udatný v boji.
Zdvihněte, brány, své klenby, – zvyšte se, prastaré vchody, – ať vejde král slávy!
Kdo je ten král slávy? – Hospodin zástupů, – on je král slávy!
2. ČTENÍ Žid 2,14-18
List Židům velmi pečlivě vysvětluje židovským konvertitům ke křesťanství význam a smysl
Kristovy oběti. Opírá se o židovské autority (Písmo, anděly, Mojžíše). V předchozích verších cituje
autor Písmo, kde se říká: „Budu zvěstovat bratřím…“ Jestliže jsme Kristovými bratry, pak
následující argumentace platí.
Protože sourozenci mají krev a tělo společné, i Ježíš přijal krev a tělo, aby svou smrtí
zbavil moci toho, který má vládu nad smrtí, totiž ďábla, a vysvobodil všechny ty,
kteří byli po celý život drženi v otroctví strachem před smrtí. Je přece jasné, že se
neujal andělů, ale Abrahámových potomků.
Proto se ve všem musel připodobnit svým bratřím, aby se stal v jejich záležitostech
u Boha veleknězem milosrdným a věrným, a tak usmiřoval hříchy lidu. A protože
sám prožíval utrpení a zkoušky, dovede pomáhat těm, na které zkoušky přicházejí.
EVANGELIUM Lk 2,22-40
Lukáš ve svém evangeliu představuje Ježíše jako nového Mojžíše, proto věnuje velkou pozornost
jeho narození. V úryvku různí lidé potvrdí Kristovo poslání. Náš text lze srovnat se zaslíbeními
Starého zákona (viz 1. čtení nebo Iz 52,8-10).
Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do
Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: ʻVšechno
1

prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!ʼ Přitom chtěli také podat oběť,
jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě holoubata.
Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověk spravedlivý
a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha svatého
mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše.
Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním
vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha:
„Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť
moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo k
osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.“
Jeho otec i matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli.
Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil: „On je ustanoven k pádu a k
povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat – i tvou
vlastní duší pronikne meč – aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.“
Také tam byla prorokyně Anna, dcera Fanuelova z Aserova kmene. Byla značně
pokročilého věku: mladá se vdala a sedm roků žila v manželství, potom sama jako
vdova – bylo jí už čtyřiaosmdesát let. Nevycházela z chrámu a sloužil Bohu posty a
modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu chvíli, velebila Boha a mluvila o tom
dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma.
Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města
Nazareta.
Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním.
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 1000,- na činnost farnosti.
• Seznam kandidátů pro volby do pastorační rady je zveřejněn na nástěnkách.
• 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.
• 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 2. 2 bude po ranní i hrubé mši sv. otevřená knihovna na faře.
• V pondělí 3. 2 se na závěr mše svaté bude udělovat svatoblažejské požehnání.
• V pondělí 3. 2 se po ranní mši svaté bude uklízet vánoční výzdoba kostela PsK,
přijďte, prosím, přiložit pomocnou ruku k dílu.
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V úterý 4. 2 v 18:00 bude mše svatá slavena v kapli Nejsvětější Trojice.
Ve středu 5. 2 je po ranní mši svaté společenství seniorů v rybárně na faře.
Ve středu 5. 2 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povolání.
Ve středu 5. 2 se po mši svaté u CaM bude uklízet vánoční výzdoba kostela CaM,
přijďte, prosím, přiložit pomocnou ruku k dílu.
Ve čtvrtek 6. 2 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.
V pátek 7. 2 budou pravidelné návštěvy kněží u nemocných. Je vhodné se do
pátku přihlásit na telefonní číslo faráře: 777162338. Automaticky navštívíme ty,
které jsme navštívili i minule, pokud sami neurčili jinak. Seznam navštěvovaných
se postupně rozrůstá, ale určitě se najdou ještě další.
Pátek 7. 2 je první v měsíci, po ranní mši svaté i po večerní mši svaté bude
adorace s litaniemi a zásvětnou modlitbou.
V pátek 7. 2 v 17.00 NEBUDE příprava na první svaté přijímání (začínají
jarní prázdniny, a tak by se nás pravděpodobně sešlo málo), děti mohou po
celé jarní prázdniny pilně číst Youcat.
Zkouška sboru při našem farním kostele se uskuteční tradičně ve čtvrtek 30. 1
v 18:45 (po večerní mši svaté). Každý, kdo rád zpívá a rád by zpěvem slavil Boha,
je srdečně zván.
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 3. 2 v 17:00 se na faře u PaP konají MM.
• Ve středu 5. 2 ve 14:00 bude v kapli DS na Lidické mše svatá.
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
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.
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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.

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
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
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 dětiod narození do 5 let.
PRVNÍ ŠKOLIČKA – každý čtvrtek od 8.30 do 11.30 hod
cena: 50 Kč/hod. – 150Kč/ kroužek
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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.

Kam poslat děti na jarní prázdniny? S SHM na Starou
Vodu a na Annaberg nebo na SNĚŽENKY na ARCHU
do Rajnochovic!
SHM PROSTĚJOV

Zveme všechny nadšené lyžaře a snowboardisty na jarní prázdniny 2020, které se
uskuteční v krásné přírodě Jeseníků.
Stále máme volná místa pro mládež od 12 do 17 let na 2. turnuse na Annabergu,
který proběhne od 11. do 15. února 2020.
Mladší děti od 6 do 11 let budou na Staré Vodě, kde došlo ke změně termínů –
první turnus se uskuteční v termínu od 8. do 12. února a druhý turnus od 12. do 16.
února 2020.
Budeme si užívat zimních radovánek a tvořit společenství při hrách i modlitbách.
Podrobnější informace a přihlašování naleznete na našem webu shmpv.cz
JEŠTĚ JSOU VOLNÁ MÍSTA!!!
Na všechny se těší animátoři klubu SHM Prostějov

SNĚŽENKY 2020, ARCHA RAJNOCHOVICE

Pohádky tisíce a jedné noci
Křesťanský jarní tábor Sněženky pro děti od 8 do 14 let
Táborové středisko Archa Rajnochovice
10. - 14. 2. 2020
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Přihlašování na následující stránce:
http://archa.ado.cz/akce_archa/snezenky-2-ostrava-svitavy-prostejov/

STAŇTE SE DOBROVOLNÍKY V PASTORAČNÍ PÉČI O NEMOCNÉ
Jedním ze skutků tělesného milosrdenství je navštěvovat nemocné.
Dovolujeme si Vás proto oslovit k projevování lásky k bližnímu, a to konkrétně v
návštěvách
o
o

pacientů v nemocnicích a léčebnách dlouhodobě nemocných,
umírajících v hospici.

Prosíme vás o darování aspoň dvou hodinek volného času za měsíc těm, kteří tráví
delší dobu upoutaní na nemocničním lůžku.
K osvojení si znalostí a dovedností ke službě nemocným jsme pro vás připravili
formačně vzdělávací kurz v rozsahu 24 hod. přednášek a cvičení a 4 hod. praxe
v nemocnici. Uskuteční se v Olomouci na Arcibiskupství olomouckém (budova
kurie, Biskupské nám. 2) o sobotách v březnu a dubnu 2020 (termíny: 7. 3., 21. 3.,
4. 4.).
Naše společná setkání zahájíme duchovní obnovou od 9.00 hod. do 14.30 hod.
v sobotu 29. února 2020 v Olomouci na Arcibiskupství olomouckém
(Wurmova 9, Andělský sál, druhé patro).
Úvodní promluvu pronese O. arcibiskup Jan Graubner. Další dvě promluvy a
mši sv. bude mít Mons. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci
nemocných.
Po společném obědě pak bude následovat přednáška ThLic. Michala Umlaufa:
Dobrovolnictví v pastorační péči ve zdravotnictví .
Prosíme o kurzovné v hotovosti ve výši 150,- Kč na úhradu provozních nákladů.
Pokud se rozhodnete stát se dobrovolníkem, přihlaste se do pátku 21. 2. 2020
u Mgr. Romana Nehery, pomocného koordinátora nemocničních kaplanů,
mobil: 604 472 307 nebo e-mail: nehera.roman@ado.cz.
Za vaši ochotu pomáhat děkují nemocniční kaplani Arcidiecéze olomoucké.
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druhů, mučedníků,
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Pátek 4. týdne
v mezidobí, ferie
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Sv. Jeronýma
Emilianiho, nezávazná
památka
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9.2.

5. neděle v mezidobí,
neděle

Po
3.2.

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
sv. Petra a Pavla

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

Nejsvětější Trojice

18:00

Povýšení sv. Kříže
Charita Daliborka
sv. Zdislavy, DS Lidická
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
14:00
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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