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Nedělník pro 1. neděli adventní 28. 11. 2021 
1. ČTENÍ Jer 33,14-16 
Prorok Jeremiáš působí v posledním úseku dějin Izraele před pádem do babylonského zajetí (587 
př. Kr.). Varuje Izrael před přicházející zkázou, ale ten neslyší. Přesto se v jeho proroctví mluví 
také o nové perspektivě. Bůh dá novou smlouvu, na troskách vznikne život. 
Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy splním sliby, které jsem dal o Izraelovu a o 
Judovu domu. 
V ty dny, za toho času vzbudím Davidovi zákonitý výhonek, který bude 
uskutečňovat právo a spravedlnost na zemi. Za těch dnů dojde Juda spásy a 
Jeruzalém bude bydlet v bezpečí. To je jméno, kterým ho budou nazývat: 
„Hospodin je naše spravedlnost.“ 
ŽALM 25 
Text žalmu je odpovědí na Boží záměr s člověkem. Bůh chce s člověkem spolupracovat. Ale 
musíme chtít i my. 
Odpověď: K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši. 
Ukaž mi své cesty, Hospodine, – a pouč mě o svých stezkách. – Veď mě ve své 
pravdě a uč mě, – neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. 
Hospodin je dobrý a dokonalý, – proto ukazuje hříšníkům cestu. – Pokorné vede k 
správnému jednání, – pokorné učí své cestě. 
Hospodinovo jednání je jen láska a věrnost – pro ty, kdo plní jeho smlouvu a 
nařízení. – Důvěrně se stýká Hospodin s těmi, kdo se ho bojí, – dává jim poznat 
svou smlouvu. 
2. ČTENÍ 1 Sol 3,12 – 4,2 
1. list Soluňanům (též se označuje jako 1. list Tesalonickým) je nejstarším textem Nového 
zákona. Pavel sám usiloval navštívit Soluňany. Když to nevyšlo, poslal Timotea a nyní slyší, jak 
statečně si společenství vede. Radostně píše tento list a připojuje své přání či požehnání (náš text). 
Úryvek je zde zařazen kvůli zmínce o druhém příchodu našeho Pána. 
Bratři! Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k druhému i ke všem 
lidem, jako ji i my máme k vám. Ať posilní vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí 
před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými. 
Nakonec pak vás, bratři, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši: jak jste se od nás 
naučili, že máte žít, abyste se líbili Bohu, a jak i žijete, tak ať v tom vynikáte ještě 
více. Víte přece, které příkazy jsme vám dali z moci Pána Ježíše. 
EVANGELIUM Lk 21,25-28.34-36 
21. kapitolou vrcholí Ježíšova slova k zástupům. Od následující kapitoly se bude vyprávět o 
poslední večeři a Ježíšově smrti. Lukáš na konci Ježíšova veřejného působení zařazuje 
eschatologickou řeč (o posledních věcech). Cílem je povzbudit ke statečnosti a odvaze a 
nepropadnout zmatku, který v budoucnosti nastane. Poznamenejme, že „oblak“ byl ve Starém 
zákoně symbolem Boží přítomnosti. 
Ježíš řekl svým učedníkům: „Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na 
zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat 
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strachem a očekáváním toho, co přijde na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. 
A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to 
začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. 
Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými 
starostmi, aby vás den soudu nezastihl znenadání; přijde totiž jako léčka na všechny, 
kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli 
všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka.“ 
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov 

• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby, služby ve 
farnosti a dary pro farnost. 

• Příští neděli se bude konat sbírka pro naši děkanátní mládež. 
• Prosím, pamatujte na farnost svými finančními příspěvky a dary. 

V hotovosti můžete přispět farnosti v kostele při sbírce, do kasičky nebo 
předáním daru faráři nebo kaplanovi.   
Bezhotovostně můžete přispět zasláním daru na účet farnosti 
1500345309/0800 (ze zákonných důvodů uvádějte, prosím, že se jedná o dar (na 
hlavní činnost)).  
O potvrzení o daru si můžete požádat zde: http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk 
 

VLÁDNÍ OPATŘENÍ 
• Od 26. 11. platí tato pravidla:  

 Bohoslužby 
• Není třeba dokládat OTN 
• U vchodu se používá dezinfekce. 
• Ti, kdo nejsou členy jedné domácnosti, dodržují rozestupy 

1,5 m. 
• Jako ochranu nosu a úst je nutné použít respirátor nebo 

obdobný prostředek splňující předepsané parametry.  
• Je doporučeno vynechat podání ruky a přijímat na ruku.  

 Ostatní aktivity uvnitř budov se mohou konat v počtu 20 osob, při 
konání akcí s větším počtem účastníků je třeba kromě předepsané 
ochrany dýchacích cest také a) mít platný test RT-PCR pro mladší 18 let 
nebo mající kontraindikace pro očkování nebo pro rozočkované  b)nebo 
mít 14 dnů od ukončeného očkování nebo c)nebo mít do 180 dnů od 
prodělání covidu a být schopen toto prokázat, toto má pro některé 
skupiny a činnosti svá pravidla.  
 

SVÁTOST SMÍŘENÍ  

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o


3 
 

• V neděle a zasvěcené svátky s nedělním pořadem bohoslužeb – půl hodiny 
před ranní mší svatou, před ostatními nedělními a svátečními bohoslužbami podle 
časových možností – u PsK sledujte informační obrazovku v kostele. 

• Všední dny a sobota – půl hodiny před ranní a večerní mší svatou. 
• Zpovídá se v kapli Nejsvětější Trojice nebo na zahradě. 
• Je možné se na udělení svátosti smíření domluvit individuálně. V případě, 

že máte nějaký problém nebo si o něčem potřebujete ve svátosti smíření 
promluvit je určitě individuální domluva ta nejlepší volba. 

 
OTEVŘENÝ KOSTEL 

• Kostel PsK je otevřený v době bohoslužeb a obvykle od 9:00 do 17:00 
Z technických nebo organizačních důvodů může být dočasně zavřený.  

• BYLO BY HEZKÉ, KDYBYSTE SE ZAPOJILI DO SLUŽBY HLÍDÁNÍ 
KOSTELA.  Otevřeného kostela využívá jak mnoho z vás farníků, tak lidí 
nevěřících. Rozpis je opět umístěn na stolku v kostele. 

• Hledáme nové posily na úklid kostela PsK. Hlaste se v sakristii v hojném 
počtu, je to služba, kterou zvládne opravdu každý. Služba se opakuje jednou za 
jedenáct týdnů. Děkuji těm, kteří jsou již do této služby zapojení a vítám 
nováčky. 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
• Prosíme rodiče, aby se ozvali svému katechetovi, případně faráři, zda je 

dítě zdravé a může/nemůže přijít do náboženství. Podle toho se rozhodne, 
které skupině se výuka konat bude a které nebude. Budete o tom 
informováni e-mailem nebo SMS. 

• Výuka pro 5 ročník se koná online. 
• Vyučování probíhá v prostorách ZŠ při CMG. 
• Vyučuje se v šesti skupinách: 1.,2.,3.,4.,5., a 6-9. 
• Přihlášky jsou k dispozici v kostelích a na povyseni.dpv.cz. 
• Jedná se o pravidelnou volnočasovou aktivitu v neměnném kolektivu – není třeba 

dokládat OTN. 
 

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ  
• Další setkání se uskuteční v pátek 3. 12. v 16:30 v katechetickém sále nad 

sakristiemi, vstup z Lutinovovy ulice. 
 

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 
• Další setkání proběhne v sobotu 4. 12. v 18:00 na faře. 
• Jedná se aktivitu v počtu do 20 účastníků, není třeba dokládat OTN. 
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PŘÍPRAVA DOSPĚLÝCH NA KŘEST  
• Na podzim začne příprava dospělých na křest. Neváhejte oslovit ty, kdo o křtu 

uvažují nebo hledají Boha. Vlastnímu katechumenátu předchází období rozlišení a 
rozhodování prekatechumenát.  

RORÁTY 
• RORÁTY se budou konat formou krátké bohoslužby slova se svatým přijímáním 

od pondělí do soboty v 6:45 do cca 7:05, v pondělí, ve středu a v pátek bude 
slovo zvláště pro děti, v ostatní dny bude slovo pro všechny. Potom kakao a káva 
v katechetickém sále nebo někde jinde.  

 
OSTATNÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE 

•  „Farní kancelář “– je vhodné se domluvit dopředu telefonicky nebo emailem. 
Je samozřejmě také možné jednoduše přijít na faru a zazvonit, to ale někdy 
nemusí být úspěšné. 

• Zapisování úmyslů na mše svaté – po mši svaté v sakristii nebo přijít na faru a 
zazvonit, což ale někdy nemusí být úspěšné, nebo telefonicky nebo emailem. 

• V tomto týdnu nejsou volné úmysly.  
• Adventní zastavení pořádané CMG se konat NEBUDE. 
• Dnes v neděli 28. 11. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 

požehnání. Jste srdečně zváni k účasti v kostele. 
• Ve středu 1. 12. v 19:00 se sejde pastorační rada.  
• Ve čtvrtek 2. 12. bude při mši sv. v 17:30 katecheze pro děti. 
• Pátek 3. 12. je první v měsíci, po ranní i večerní mši svaté bude svátostné 

požehnání. 
• Pátek 3. 12. je první v měsíci, koná se celodenní adorace od ranní mše svaté do 

večerní mše svaté, zapište se, prosím, na služby. 
• V sobotu 4. 12. se bude při mši svaté v 8:00 udělovat svátost nemocných. 
• V neděli 5. 12 po mši svaté u CaM a po hrubé u PsK přijde Mikuláš.  
• V neděli 5. 12. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 

požehnání. Jste srdečně zváni k účasti v kostele. 
• Pamatujte ve svých modlitbách na ty, kdo se připravují na přijetí svátosti křtu, na 

první svatou zpověď a první svaté přijímání a na biřmování. 
Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov, Filipcovo nám, 20/4, Prostějov, 796 
01,734684784, email: faprostejov-psk@ado.cz, www.povyseni.dpv.cz, farář a děkan P. Aleš 
Vrzala 
Farnost svatých Petra a Pavla Prostějov 

• Ve středu 1. 12. v kostele od 17:30 bude adorace za kněze. 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
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• V sobotu 4. 12. od 8:00 krátký výstav Krista svátostného, příležitost ke sv. 
smíření, v 9:00 mše sv. 

• V sobotu 4. 12. ve 14:00 na faře bude program pro děvčata (3.-5.třída ZŠ) Bližší 
informace a kontakt jsou na plakátku nebo na webové stránce farnosti. 

• Pravidelná sbírka na opravy za farnost P&P za 11/2021: Celková částka nedělních 
sbírek za oba kostely je 8.280,- Kč. 

• Chrámový sbor sv. Petra a Pavla začal zkoušet na VÁNOCE. Zkoušky jsou 
každou středu po večerní mši sv. (v 19.15) na faře. Zveme všechny, kdo rádi 
zpívají: Potřebujeme posily do všech hlasů, ale hlavně tenor a soprán. PŘIJĎTE 
MEZI NÁS!  

• I v letošním roce bude jednou za měsíc nedělní mši doprovázet zpěvem scholička 
spolu se scholou Dejme toMu. Zveme do scholičky všechny mladé zpěváky a 
zpěvačky (zhruba od 4 let), ty větší pak do scholy Dejme toMu. Více informací 
najdete na https://petrpavel.dpv.cz/scholicka, případně napište 
na jakub.faltynek@outlook.com. 

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla Prostějov, Lidická 1894/1a, Prostějov, 79601, 
email: faprostejov-spap@ado.cz, www.petrpavel.dpv.cz, administrátor P. Josef Klinkovský, SDB, 
tel: 608629241 

SYNODA 
• Před 3 týdny byla v jednotlivých zemích světa zahájena synodální cesta vyhlášená 

papežem Františkem. Věřící celého světa byli jsme pozváni k vytváření 
pracovních skupinek, které se mají zamyslet nad otázkami, které jsou pro život 
současné církve aktuální. Je doporučené, aby skupinka měla 5–10 členů a sešla se 
v průběhu 3 měsíců 2 – 3x k diskuzi nad jednou otázkou, kterou si sami zvolí. 

• Prosíme proto všechny, kteří se rozhodli zapojit, aby si zvolili vedoucího-
moderátora své skupinky, který se nahlásí co nejdříve koordinátorovi, kterým je: 

• - farnost Povýšení sv. Kříže, Jana Tobolová, tel 733 134 396, 
mail tobolova@centrum.cz. 

• - farnost sv. Petra a Pavla, Marin Šmíd, tel. 773 544 701, 
mail marin.smid@gmail.com 

• Každý vedoucí obdrží od koordinátora další potřebné informace. 
• Prozatím není vůbec nutné, aby začaly již práce v samotných skupinkách!  
• Naši biskupové rozhodli, že ve farnostech bude synodální proces probíhat do 

Popeleční středy, tedy do 2. března 2022. Máme tedy více času na vytváření 
skupinek a práci v nich.  

• Národní koordinátoři nás zvou také k soukromé meditaci nad logem tohoto 
synodálního procesu. Krásným způsobem popisuje vše to, oč nám zde v 
synodálním procesu jde: Boží působení prostřednictvím našeho jednání a 

https://petrpavel.dpv.cz/scholicka/
mailto:jakub.faltynek@outlook.com
mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
mailto:tobolova@centrum.cz
mailto:marin.smid@gmail.com
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naslouchání druhým – pokorného, ale přitom s plnou spoluzodpovědností za 
život v současné církvi. 

• Děkujeme za vaši ochotu ke spolupráci! 
 

MINISTRANTI 
Ministrantské schůzky budou bývat v pátek od 16.00 do 17.30 hodin na CMG. 
Zveme mezi nás i nové kluky, co by chtěli začít ministrovat. 

 
NEMOCNICE PROSTĚJOV 

Bohoslužby jsou opět zrušeny. Návštěvy kněží u nemocných jsou možné, a to i u pacientů 
nakažených covidem.  

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s. 
Filipcovo nám. 20/4, 796 01 Prostějov, 
http://prostejov.dcpr.cz, cprprostejov@ado.cz, tel. 608 228 464 
 
NABÍDKA PORADENSTVÍ  
,,CPR Prostějov Vám od nabízí podporu a doprovázení při hledání řešení v čase náročné životní 
etapy, v čase osobní či manželské krize, a mentoring osobám, které hledají nové, efektivnější 
přístupy k dětem, s cílem obnovovat, posilovat a uzdravovat vztah s dítětem/dětmi, zejména (ale 
nejenom) v čase jejich dospívání." 

V případě zájmu se můžete hlásit na tel: 732 293 954 nebo emailem na adresu: 
cprprostejov@ado.cz. nebo  zakopal.f@seznam.cz  
 
SETKÁNÍ SENIORŮVE STŘEDU 1. 12. 2021 po mši svaté  
Dá-li Pán, tak setkání proběhne s v katechetickém sále u Kostela Povýšení sv. Kříže 
v Prostějově. 
 
V případě vašeho zájmu o některou z nabídek, se můžete přihlásit u Bc. Blanky 
Neckařové nebo emailem na adresu: cprprostejov@ado.cz. 
 

PASTÝŘSKÝ LIST PRO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 
 
Milé sestry a drazí bratři, 
dnes vstupujeme do adventu, začínáme velkou přípravu na nový příchod Krista. 
Nejde jen o přípravu na Vánoce, které jsou oslavou jeho historického příchodu. Jde 
i o naši přípravu na setkání s Kristem na konci našeho života či na konci věků, ale 
taky o jeho vstup do našeho každodenního života, do našich vztahů, do naší 
společnosti. 

http://prostejov.dcpr.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
mailto:cprprostejov@ado.cz
mailto:zakopal.f@seznam.cz
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Letos prožíváme dvě celocírkevní události: Rok rodiny, který vyhlásil papež 
František, a synodální proces, který jsme na papežovu výzvu zahájili v říjnu. Svatý 
otec reaguje na dva velké problémy dnešního světa: přehnaný individualismus a krizi 
rodiny. Obojí souvisí. Když jsme příliš soustředěni na své já, zanedbáváme Boha i 
druhé lidi a zhoršujeme vztahy. To se odráží i v rodině. Co můžeme udělat pro 
nápravu? Prožijme tento advent se zvláštním zaměřením na společnou cestu v 
rodině. 
Některé rodiny jsou zvyklé na zasedání rodinné rady, tak jim to nepřijde zvláštní. 
Udělejme si v době adventní ve všech rodinách každý týden společnou hodinku. Nic 
násilného. Jen mějme čas jeden pro druhého. Téma hovoru není potřeba hledat. 
Mluvte o kterémkoliv problému, který někoho v rodině pálí. Neřešte jich však 
mnoho najednou. Ostatní nechejte na příště. Nebuďte na to sami. Pozvěte krátkou 
modlitbou do svého společenství Pána Ježíše. Takový host udělá z Vašeho setkání 
svátek. Před ním se budete lépe ovládat a ukážete laskavější tvář. Nechejte mluvit 
každého naprosto svobodně a pozorně mu naslouchejte. Nepřipravujte si při tom 
svou odpověď. Nemluvte dlouho a dejte slovo každému. Pak udělejte druhé kolo, v 
němž nikdo nebude opakovat to, co už řekl, ale řekne, co ho oslovilo z úst druhých. 
Budeteli pak chtít udělat závěr, něco rozhodnout, zeptejte se nejprve: Jak by se to 
líbilo Pánu Bohu? Připomeňte si třeba vhodný citát z Písma svatého. Pokud 
nenajdete shodu, odložte rozhodnutí na příště. Buďte trpěliví a nemějte špatnou 
náladu kvůli tomu, že jste nenašli řešení. 
Do příštího setkání ať se každý modlí za správné poznání. Možná pocítíte, že Bůh je 
Vám mnohem blíž, než dřív. Možná Vám dojde, že Bůh k Vám promlouvá i skrze 
ty, od kterých byste to nečekali. Možná zaslechnete jeho hlas ve svém srdci. Při tom 
ale dejte pozor, abyste za Boží hlas nepovažovali hlas pokušení těla, světa či ďábla. 
Vodítkem Vám může být otázka, jestli je návrh v souladu s Božím přikázáním a 
jestli odpovídá lásce, která hledá dobro druhého. 
Příští setkání začněte tím, jak jste prožili poslední týden, co Vás napadlo, na co jste 
přišli. A dobře poslouchejte, na co přišli druzí. Snad Vám to připadne jako nezvyklý 
úkol. Ale jestli v době adventní děláváme různá cvičení projevů lásky v dobrých 
skutcích nebo sebeovládání, udělejte si z tohoto programu adventní cvičení, kterým 
se připravíte na Vánoce. Uděláte novou duchovní zkušenost a Vánoce budou 
bohatší o nový způsob Boží přítomnosti ve Vaší rodině. Děkuji všem, kteří tímto 
způsobem přispějí k obnově naší společnosti skrze obnovu vlastní rodiny. 
 
K takovému úsilí každému z Vás ze srdce žehná arcibiskup Jan 
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Mše svaté v Prostějově od 28. 11. do 5. 12. 2021 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

neděle 
28. 11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ  

Povýšení sv. Kříže 7:30 
sv. Cyrila a Metoděje 9:00 

sv. Petra a Pavla 9:00 
Povýšení sv. Kříže 10:30 

sv. Josefa v Krasicích 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 

pondělí 
29. 11. Pondělí po 1. neděli adventní 

Povýšení sv. Kříže 8:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 

Úterý 
30. 11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
1. 12. Středa po 1. neděli adventní 

Povýšení sv. Kříže 8:00 
sv. Cyrila a Metoděje 17:00 

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
2. 12. Čtvrtek po 1. neděli adventní 

sv. Petra a Pavla 6:30 
Povýšení sv. Kříže 8:00 
Povýšení sv. Kříže 17:30 

Pátek 
3. 12. Památka sv. Františka Xaverského 

Povýšení sv. Kříže 8:00 
Povýšení sv. Kříže 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 

sobota 
4. 12. Sobota po 1. neděli adventní 

sv. Petra a Pavla 6:30 
Povýšení sv. Kříže 8:00 

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
5. 12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ  

Povýšení sv. Kříže 7:30 
sv. Cyrila a Metoděje 9:00 

sv. Petra a Pavla 9:00 
Povýšení sv. Kříže 10:30 

sv. Josefa v Krasicích 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 

 
Mše svaté slavené v kostele Povýšení sv. Kříže jsou přenášeny na YouTube kanálu 
farnosti youtube.com/prostejovfarnost. 

https://youtube.com/prostejovfarnost
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