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Nedělník pro 2. neděli adventní 5. 12. 2021 
1. ČTENÍ Bar 5,1-9 
Tato kniha vznikla zřejmě mnohem později (2. stol. př. Kr.) než události, které popisuje. Její 
příběh patří do období působení proroka Jeremiáše (6. stol. př. Kr.). Slibuje návrat Izraele do jeho 
vlasti z babylonského zajetí. Verš 5,7 je citací Iz 40,4 a odrazí se v evangeliu. Text je velice 
krásným zaslíbením, které platí i pro nás! 
Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu 
věčné slávy, kterou ti dává Bůh. Přioděj se rouchem spravedlnosti od Boha a vstav si 
na hlavu korunu slávy Věčného. Každému, kdo je pod nebem, ukáže Bůh tvůj jas. 
Neboť navěky ti bude dáno jméno od Boha „Pokoj spravedlnosti“ a „Vznešenost 
bázně Boží“. 
Vzchop se, Jeruzaléme, a postav se na výšině, pohleď na východ a podívej se na své 
děti, které se shromáždily na rozkaz Svatého od východu slunce až na západ. Jak se 
radují z toho, že Bůh na ně pamatoval! Neboť vyšly z tebe pěšky, vedeny od 
nepřátel, ale Bůh je přivede k tobě, nesené se slávou jako na královském trůnu. Bůh 
totiž rozkázal snížit každou vysokou horu, odvěké pahorky, a vyplnit údolí na 
rovnou zemi, aby Izrael kráčel bezpečně k Boží slávě. 
Také lesy a každý vonný strom zastíní Izraele na Boží rozkaz. Ano, Bůh přivede 
Izraele, který se bude radovat ve světle jeho velebnosti, s milosrdenstvím a se 
spravedlností, která z něho prýští. 
ŽALM 126 
Žalm navazuje na události prvního čtení, které popisuje návrat zajatců. Tito lidé zakusili mnoho 
útrap, ale také Boží vysvobození. Nejde jen o převyprávění skutečnosti, ale o píseň, která opěvuje 
zážitek vykoupení Bohem. 
Odpověď: Hospodin s námi udělal velkou věc, naplnila nás radost. 
Když Hospodin přiváděl siónské zajatce, – byli jsme jako ve snách. – Tehdy byla 
naše ústa plná smíchu – a náš jazyk plný jásotu. 
Tehdy se říkalo mezi pohany: – „Velkou věc s nimi udělal Hospodin!“ – Ano, 
velkou věc s námi udělal Hospodin, – naplnila nás radost. 
Hospodine, změň náš osud, – jako se mění údolí jihu země. – Kdo sejí v slzách, – 
žnout budou s jásotem. 
Vycházejí s pláčem, – když nesou semeno k setí: – přijdou však s jásotem – a 
přinesou své snopy. 
2. ČTENÍ Flp 1,4-6.8-11 
Přeskočili jsme úvodní pozdrav listu Filipanům a čteme první verše této radostné epištoly. 
Všimněme si, že tato slova jsou nesena tématem posledního dne (eschatologický prvek). Jde však o 
jakýsi úvod či úvodní klauzuli listu, proto má slavnostní ráz. 
Bratři! Ve všech svých modlitbách s radostí prosím za vás za všechny. Vždyť od 
prvního dne až do této chvíle mi pomáháte v rozšiřování evangelia. Jsem totiž 
přesvědčen, že ten, který ve vás toto dobré dílo začal, přivede ho ke konci ke dni 
Krista Ježíše. 
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Ano, Bůh je mi svědkem, jak po vás po všech toužím láskou Krista Ježíše. A za to se 
modlím: ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek, 
abyste dovedli volit to lepší, čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den 
Kristův, s plnou mírou dobrých skutků, vykonaných ve spojení s Ježíšem Kristem, k 
Boží chvále a slávě. 
EVANGELIUM Lk 3,1-6 
Lukáš v prvních dvou kapitolách popsal dětství a původ Ježíše z Nazareta. Dnešním textem 
otevírá jeho veřejné působení. Jako první kapitoly začaly nejprve zprávou o narození Jana Křtitele 
a pak mluví o Ježíši, tak i nyní začíná vyprávěním o Janově působení. Lukáš cituje Iz 40,4, 
proroctví, která se vzápětí naplní na přicházejícím Kristu. 
V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v 
Judsku, Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v 
Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem v Abiléně, za velekněží Annáše 
a Kaifáše, uslyšel na poušti Boží slovo Jan, syn Zachariášův. 
Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Tak je 
psáno v knize řečí proroka Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, 
vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek 
srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý 
člověk uzří Boží spásu.“ 
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Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov 

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

• DNES SE KONÁ DĚKANÁTNÍ SBÍRKA NA PASTORACI MLÁDEŽE! 
• 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 ON 
• 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  
• 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. 

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

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ  
• Další setkání se uskuteční v pátek 17. 12. v 16:30 v katechetickém sále nad 

sakristiemi, vstup z Lutinovovy ulice. 
• Jedná se o pravidelnou volnočasovou aktivitu v neměnném kolektivu do 20 

účastníků– není třeba dokládat ON. 
 

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 
• Další setkání proběhne v sobotu 11. 12. v 18:00 na faře. 
• Jedná se aktivitu v počtu do 20 účastníků, není třeba dokládat ON. 

 
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 
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• RORÁTY se budou konat formou krátké bohoslužby slova se svatým přijímáním 
od pondělí do pátku 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 jsou volné úmysly: čtvrtek 9. 12. v 17:30 PsK 
• Dnes v neděli 5. 12. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 

požehnání. Jste srdečně zváni k účasti v kostele. 
• Ve středu 8. 12. je Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie, a tak by bylo 

velmi katolické vypravit se na mši svatou do kostela. Mše budou jako obvykle ve 
středu ráno v 8:00 v kostele PsK a večer v 17:00 u CaM. 

• Ve středu 8. 12. bude v kostele PsK ve 12:00 modlitba Anděl Páně, růženec a 
korunka k Božímu milosrdenství. 

• Ve čtvrtek 9. 12. bude při mši sv. v 17:30 katecheze pro děti. 
• V neděli 12. 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 

• 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. 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
https://petrpavel.dpv.cz/scholicka/
mailto:jakub.faltynek@outlook.com
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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 
naslouchání druhým – pokorného, ale přitom s plnou spoluzodpovědností za 
život v současné církvi. 

• Děkujeme za vaši ochotu ke spolupráci! 
 

• Milé sestry a bratři, 
rád bych vás pobídl a povzbudil k zapojení se do práce skupinek na Synodě o 
synodalitě, kterou vyhlásil Svatý otec František. Je to jedinečná šance jak „zdola“, 
z farnosti může zaznívat hlas každého křesťana k životu církve. Hýbatelem i 
obnovitelem Kristovy církve je samozřejmě Duch svatý, ale vše se děje skrze 
člověka, tedy skrze každého z nás. 
Vzývejme Ducha svatého, buďme plni Ducha svatého a pojďme cestou do 
věčnosti společně. Proto je nutné, abychom o sobě vzájemně věděli, setkávali se, 
sdíleli, naslouchali si, pomáhali si. Tak může být naše křesťanství ještě více 
pravdivé a radostné a přitažlivé i pro svět kolem. 
Děkuji vám, že nasloucháte. 

S úctou Jindřich Miklas 

mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
mailto:tobolova@centrum.cz
mailto:marin.smid@gmail.com
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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  
 
V případě vašeho zájmu o některou z nabídek, se můžete přihlásit u Bc. Blanky 
Neckařové nebo emailem na adresu: cprprostejov@ado.cz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://prostejov.dcpr.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
mailto:cprprostejov@ado.cz
mailto:zakopal.f@seznam.cz
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Mše svaté v Prostějově od 5. 12. do 12. 12. 2021 

den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

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 

pondělí 
6. 12. Pondělí po 2. neděli adventní 

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

Úterý 
7. 12. 

Památka sv. Ambrože, biskupa a 
učitele církve Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
8. 12. 

SLAVNOST PANNY MARIE, 
POČATÉ BEZ POSKVRNY 

PRVOTNÍHO HŘÍCHU 

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

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
9. 12. Čtvrtek po 2. neděli adventní 

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

Pátek 
10. 12. Pátek po 2. neděli adventní 

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

sobota 
11. 12. Sobota po 2. neděli adventní 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
12. 12. 3. 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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