Nedělník pro 4. neděli adventní 19. 12. 2021
1. ČTENÍ Mich 5,1-4a
Micheáš patří k nejstarší generaci píšících proroků z 8. stol. př. Kr. Vyslovuje toto
proroctví v době vrcholné nadvlády Asyřanů, kteří později, v roce 722, dobyli Severní
Izrael. Betlém je zmíněn proto, že se zde narodil vzor všech králů – král David. A
nyní také nový zachránce přijde z Betléma.
Toto praví Hospodin: „A ty, Betléme efratský, maličký jsi mezi judskými
rody, z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli, jeho původ je od
pradávna, od věčnosti. Proto je Hospodin opustí až do doby, kdy
rodička porodí; potom se zbytek jeho bratrů vrátí k synům Izraele. Bude
stát a pást v Hospodinově síle, ve velebnosti jména Hospodina, svého
Boha, oni pak budou požívat míru, neboť jeho moc se rozšíří až do
končin země. On sám pak bude pokojem.“
ŽALM 80
První čtení mluví o přicházejícím pastýři Izraele. To se nyní znovu objevuje jako
modlitba všech, kdo volají o pomoc a záchranu. On je pastýř, který pečuje a
ochraňuje.
Odpověď: Pane, Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme
spaseni.
Slyš, Izraelův pastýři, – skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, –
probuď svou sílu – a přijď nás zachránit!
Bože zástupů, vrať se, – shlédni z nebe a podívej se, pečuj o tuto révu! –
Ochraňuj, co tvá pravice zasadila, – výhonek, který sis vypěstoval!
Ať je tvá ruka nad mužem po tvé pravici, – nad člověkem, kterého sis
vychoval. – Už od tebe neustoupíme, – zachovej nás naživu, a budeme
velebit tvé jméno.
2. ČTENÍ Žid 10,5-10
List Židům je komplexní teologické pojednání, které popisuje Kristovo kněžství na
pozadí starozákonní teologie. Jedním z klíčových bodů, o který se opírá, je Žalm
40,7-9, na kterém vysvětluje význam Kristovy poslušnosti či věrnosti Otci. Tato
věrnost vede k naší záchraně.
Bratři! Když Kristus přicházel na svět, řekl: „Dary ani oběti jsi nechtěl,
ale připravils mi tělo. V celopalech a v obětech za hřích jsi neměl zálibu.
Proto jsem řekl: ‘Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli, jak je to o mně
psáno ve svitku knihy.’“
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Po prvních slovech: „dary ani oběti, celopaly ani oběti za hřích jsi
nechtěl a neměls v nich zálibu“ – a přece to všechno se obětuje podle
Zákona – hned dodává: „Tady jsem, abych plnil tvou vůli.“ To první
ruší, aby ustanovil to druhé. A touto „vůlí“ jsme posvěceni obětováním
těla Ježíše Krista jednou provždy.
EVANGELIUM Lk 1,39-45
Lukáš začne své evangelium předpovědí narození Jana Křtitele a vzápětí podobnou
předpovědí narození Krista. A v dnešním textu se tyto dvě linie potkají. Stejná
struktura se později objeví ve veřejném vystoupení Jana a Ježíše (Lk 3). Alžběta a
její dítě jásají nad setkáním s Mesiášem. A Maria je označena za blaženou, protože
uvěřila!
V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského
města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu.
Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v
jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným
hlasem: „Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého!
Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť
jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně
pohnulo v mém lůně! Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti
bylo řečeno od Pána!“
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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 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 U POVÝŠENÍ –PŘEDVÁNOČNÍ
PONDĚLÍ 20. 12.
9:00-12:00 13:00-17:00
ÚTERÝ 21. 12.
9:00-12:00 13:00-17:00
STŘEDA 22. 12
9:00-12:00 13:00-17:00
(ve středu je ve 14:00 u PsK pohřeb)
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ZDOBENÍ KOSTELŮ
• PsK středa 22. 12. po ranní mši sv.
• CaM podle domluvy
• Krasice podle domluvy
OTEVŘENÝ KOSTEL – OTEVŘENÝ BETLÉM
• Prosím, zapojte se do hlídání kostela. Rozpis je opět umístěn na stolku
v kostele.
24. 25. 26.
12. 12. 12.

27. až 30. 12.

31. 12. 1. 1.
2021 2022

PsK

9–
13–18
16

9–18

9–15 13–18

CaM

14.3016.30

14.3016.30

RORÁTY
• RORÁTY
Sv.
16.00se budou
konat
Josef
18.00
formou
krátké
bohoslužby
slova se svatým přijímáním od pondělí do čtvrtka 23. 12. 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.
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
• Všechny najdete v rozpise na konci Nedělníku
• POZOR ZMĚNA!!! 24. 12. nebude ve 22:00 mše svatá v kapli svaté Anny,
v kostele sv. Josefa v Krasicích bude 24. 12. ve 23:00 bohoslužba slova.
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: viz rozpis
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• Dnes v neděli 19. 12. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné
požehnání. Jste srdečně zváni k účasti v kostele.
• V neděli 26. 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
• Prosíme dobrovolníky o pomoc v kostele při přípravách stromků, betléma a
vánoční výzdoby
u sv. Jana Nepomuckého: úterý 21.12. v 15:30
u sv. Petra a Pavla: čtvrtek 23.12. po ranní mši (asi od 7 - 9:30)
• VÁNOČNÍ KONCERT pěveckých sborů Vlastimila a Orlice se koná v kostele
sv.Petra a Pavla v neděli 26. prosince v 16.00 hod. Vstupné dobrovolné. (Prosíme
všechny zájemce o dodržení hygienických opatření: certifikát o očkování nebo
prodělané nemoci, rouška, rozestupy.)
• Betlémy:
24. 25. 26.
12. 12. 12.

Sv. Petr
a Pavel
Sv. Jan
Nepom
ucký

27. až 30. 12.

31. 12. 1. 1.
2021 2022

14–
16
10–12

10–12

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
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den

Mše svaté v Prostějově od 19. 12. do 26. 12. 2021
liturgická oslava

neděle
19. 12.

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

pondělí
20. 12.

Pondělí po 4. neděli adventní

Úterý
21. 12.

Úterý po 4. neděli adventní

Středa
22. 12.

Středa po 4. neděli adventní

Čtvrtek
23. 12.

Čtvrtek po 4. neděli adventní

Pátek
24. 12.

Pátek po 4. neděli adventní
SLAVNOST NAROZENÍ
PÁNĚ

sobota
25. 12.

SLAVNOST NAROZENÍ
PÁNĚ

neděle
26. 12.

SVÁTEK SVATÉ RODINY

6

kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa v Krasicích
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla

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

Povýšení sv. Kříže

18:00

Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Josefa v Krasicích- BS
Povýšení sv. Kříže -BS
sv. Jana Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
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 v Krasicích
sv. Petra a Pavla

8:00
17:00
18:30
6:30
8:00
17:30
16:00
16:00
21:00
22:00
23:00
24:00
24:00
7:30
9:00
9:00
10:30
11:00
7:30
9:00
9:00
10:30
18:00
18:30

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