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Nedělník pro 3. neděli adventní 12. 12. 2021 
1. ČTENÍ Sof 3,14-18a 
Prorok působí někdy po roce 630 př. Kr. a jeho působení spadá do období vlády krále Jošiáše. 
Předznamenává velkou náboženskou reformu. Sofoniáš mluví o trestech, které ale vedou k očistě a 
obnově Izraele, což odráží náš text ze závěru knihy. 
Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli, raduj se a vesel celým srdcem, jeruzalémská 
dcero! Zrušil Hospodin tvůj trest, odstranil tvé nepřátele, uprostřed tebe je 
Hospodin králem Izraele, zla se už neboj! V onen den bude řečeno Jeruzalému: 
„Neboj se, Sióne, ať neochabují tvé ruce! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, 
hrdina, vítěz; bude nad tebou plesat v radosti, obnovil k tobě svou lásku, s veselím 
nad tebou zajásá jak za dnů shromáždění.“ 
ŽALM Iz 12,2-3.4bcd.5-6 
Text není z knihy Žalmů, ale z proroka Izaiáše. Zve k radosti nad Božím dílem, které můžeme 
vidět a které jsme sami zažili. 
Odpověď: Plesejte a jásejte, neboť velikým uprostřed vás je Svatý Izraele. 
Bůh je má spása! – Bez obavy mohu doufat. – Hospodin je má síla a má chvála, – 
stal se mou spásou. – S radostí budete vážit vodu – z pramenů spásy. 
Děkujte Hospodinu a vzývejte jeho jméno! – Hlásejte mezi národy jeho díla, – 
zvěstujte vznešenost jeho jména! 
Zpívejte Hospodinu, neboť učinil velkolepé věci, – ať je to známé po celé zemi! – 
Plesejte a jásejte, obyvatelé Siónu, – neboť velikým uprostřed vás je Svatý Izraele. 
2. ČTENÍ Flp 4,4-7 
V závěru listu Filipanům Pavel povzbuzuje křesťany. Nelze přehlédnout motivaci této radosti, 
která pramení z eschatologické perspektivy – Pán je už blízko. Blízkost příchodu Mesiáše není 
důvodem ke strachu, ale k naději na setkání s milovaným Bohem. 
Bratři! Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá 
všem lidem. Pán je blízko. O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své 
potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. 
Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše 
myšlenky v Kristu Ježíši. 
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EVANGELIUM Lk 3,10-18 
Po dvou úvodních kapitolách o Ježíšově dětství začne Lukáš vyprávění o jeho veřejném působení. 
Tyto události jsou předznamenány Janem Křtitelem. Náš text navazuje na minulou neděli. 
Podstatné je očekávání lidu podtržené Janovým odmítnutím hrát roli mesiáše. Skutečný Mesiáš 
bude plný moci Ducha. Na něj čekáme! 
Lidé se ptali Jana Křtitele: „Co máme dělat?“ 
Odpovídal jim: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má 
něco k jídlu, ať jedná stejně.“ 
Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se ho: „Mistře, co máme dělat?“ 
On jim odpověděl: „Nevybírejte víc, než je stanoveno.“ 
I vojáci se ho ptali: „A co máme dělat my?“ 
Odpověděl jim: „Na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte 
spokojeni se svým žoldem.“ 
Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim 
všem na to říkal: „Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem 
hoden ani rozvázat řemínek u opánků. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. 
V ruce má lopatu, aby pročistil obilí na svém mlatě a pšenici uložil na sýpce; plevy 
však bude pálit ohněm neuhasitelným.“ 
Dával lidu ještě mnoho jiných napomenutí a hlásal radostnou zvěst. 
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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. 

• V neděli 19. 12. se bude konat pravidelná měsíční sbírka na opravy a 
údržbu 

• 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. 

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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• 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 – katecheta rodičům formu výuky napíše.  
• 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 18. 12. v 18:00 na faře. 
• Jedná se aktivitu v počtu do 20 účastníků, není třeba dokládat ON. 

 
PŘÍPRAVA DOSPĚLÝCH NA KŘEST  
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• 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 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 16. 12. v 8:00 PsK, v sobotu 18. 12. v 8:00 
PsK a neděle 19. 12. 18:00 sJ. 

• Dnes v neděli 12. 12. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 
požehnání. Jste srdečně zváni k účasti v kostele. 

• Ve čtvrtek 16. 12. bude při mši sv. v 17:30 katecheze pro děti. 
• V sobotu 18. 12. bude v 10:00 u PsK předvánoční ministrantská schůzka a 

nácvik na vánoční bohoslužby.  
• V neděli 19. 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 čtvrtek 16.12. setkání farní rady v 18:30 
• příležitost ke sv. smíření v týdnu vždy půl hodiny před začátkem mše 
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 
• V říjnu byla v jednotlivých zemích světa zahájena synodální cesta vyhlášená 

papežem Františkem. Věřící celého světa byli jsme pozváni k vytváření 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
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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 

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. 

mailto:tobolova@centrum.cz
mailto:marin.smid@gmail.com
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V sobotu 18. 12. bude pro ministranty od Povýšení, od CaM a od sv. Josefa 
v 10:00 u PsK předvánoční ministrantská schůzka a nácvik na vánoční 
bohoslužby.  

 
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 12. 12. do 19. 12. 2021 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

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 

pondělí 
13. 12. Památka sv. Lucie, panny a mučednice 

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

Úterý 
14. 12. 

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a 
učitele církve Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
15. 12. Středa po 3. neděli adventní 

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

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
16. 12. Čtvrtek po 3. neděli adventní 

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

Pátek 
17. 12. Pátek po 3. neděli adventní 

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

sobota 
18. 12. Sobota po 3. neděli adventní 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
19. 12. 4. 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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