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Nedělník pro Svátek Svaté Rodiny 26. 12. 2021 
1. ČTENÍ Sir 3,3-7.14-17a (řec. 2-6.12-14) 
Kniha Sirachovcova (vznikla ve 2. stol. př. Kr.) je souborem poučení. Lze předpokládat, že 
sloužila mladým mužům k poučení a měla je vést k moudrosti, jak dobře žít. Proto není náhodou, 
že jedna stať je věnována úctě k rodičům, zvláště stárnoucím. 
Pán chtěl, aby otec byl od dětí ctěn, a potvrdil právo matky u potomstva. Kdo ctí 
otce, usmiřuje své hříchy, kdo si váží matky, jako by sbíral poklady. 
Kdo ctí otce, dočká se radosti na vlastních dětech a bude vyslyšen, když se modlí. 
Kdo ctí otce, bude dlouho žít, kdo poslouchá otce, občerstvuje svou matku. 
Synu, ujmi se svého otce, když zestárne, a netrap ho, dokud je živ. Slábne-li mu 
rozum, ber na něj ohled a nepohrdej jím, když ty jsi v plné síle. Nezapomene se ti, 
žes měl soucit s otcem, započítá se ti jako náhrada za tvé hříchy. 
ŽALM 128 
Tento žalm není modlitbou v pravém slova smyslu. Více se blíží mudroslovným textům či 
příslovím, které velebí určité jednání. Přesto jde o hymnus, zpěv plný vznešenosti. Takový člověk, 
jaký je zde opěvován, zakouší moc Boží. 
Odpověď: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho 
cestách. 
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, – kdo kráčí po jeho cestách. – Budeš jísti z 
výtěžku svých rukou, – bude ti blaze a dobře. 
Tvá manželka bude jako plodná réva – uvnitř tvého domu. – Tvoji synové jako 
výhonky oliv – kolem tvého stolu. 
Hle, tak bývá požehnán muž, – který se bojí Hospodina. – Ať ti Hospodin požehná 
ze Siónu, – abys viděl štěstí Jeruzaléma – po všechny dny svého života. 
2. ČTENÍ Kol 3,12-21 
List Kolosanům začíná třetí kapitolu výzvou: „Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co 
je nad vámi, kde Kristus sedí po pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.“ Na to 
významově navazuje první část našeho čtení. Druhá část je pak praktickou aplikací na jednotlivé 
členy rodiny. 
Bratři! Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, 
dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li 
kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. A nadto nade 
všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti. 
Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: k němu jste byli povoláni v jednom těle. 
Buďte za to vděční. Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle: moudře se navzájem 
poučujte a napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, 
chvalozpěvy a duchovní písně. Cokoli mluvíte nebo konáte, všecko dělejte ve jménu 
Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. 
Ženy, buďte svému muži podřízeny, jak se to sluší na křesťanky. Muži, mějte svou 
ženu rádi a nechovejte se k ní mrzoutsky. Děti, ve všem svoje rodiče poslouchejte, 
jak se to patří u křesťanů. Otcové, nedrážděte svoje děti, aby neztrácely odvahu. 
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Místo obou čtení a mezizpěvu se může použít následujících textů: 1 Sam 1,20-22.24-
28; Žalm 84; 1 Jan 3,1-2.21-24 
ZPĚV PŘED EVANGELIEM 
Aleluja. Otevři, Pane, naše srdce, abychom naslouchali slovům tvého Syna. Aleluja. 
EVANGELIUM Lk 2,41-52 
Tento úryvek je závěrem úvodních dvou kapitol o Ježíšově dětství. Nejenže byl Ježíš výjimečným 
způsobem počat, ale již od počátku si je vědom svého zvláštního vztahu s Bohem. Pozoruhodné je 
spojení slov „musím být v tom, co je mého Otce“ a současně ochota podřídit se rodičům. Jde o 
náznak vztahu Ježíšova božství a lidství. 
Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Když mu 
bylo dvanáct let, vydali se tam na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční dny 
a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, a jeho rodiče to nezpozorovali. 
V domnění, že je ve skupině poutníků, ušli den cesty; teprve potom ho hledali mezi 
příbuznými a známými. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. 
Po třech dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim 
otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi. 
Když ho rodiče uviděli, celí se zarazili a jeho matka mu řekla: „Dítě, proč jsi nám to 
udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali.“ 
Odpověděl jim: „Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je 
mého Otce?“ 
Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. 
Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka 
to všechno uchovávala ve svém srdci. 
Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí. 
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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. 

• Pravidelná měsíční sbírka na opravy činila: 20.742,- Všem velké Pán Bůh 
zaplať. 

• 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. 12. platí tato pravidla:  

 Bohoslužby 
• 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 – OTEVŘENÝ BETLÉM 
• Prosím, zapojte se do hlídání kostela. Rozpis je opět umístěn na stolku 

v kostele. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
• Dnes v neděli 26. 12. nebude zpívaný kompletář. 
• V neděli 2. 1. 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 
 
 
 

 26. 12. 27. až 30. 12. 
31. 12. 
2021 

1. 1. 
2022 

PsK 13–18 9–18 9–15 13–18 

CaM  14.30-16.30   
14.30-
16.30 

Sv. 
Josef 

16.00-18.00      

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
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Farnost svatých Petra a Pavla Prostějov 

• Pravidelná sbírka na opravy za farnost P&P za 12/2021: Celková částka nedělních 
sbírek za oba kostely je 11.338, - Kč. Pán Bůh Zaplať. 

• 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.) 

• v pátek 31.12. v 16:00 mše sv. na poděkování za uplynulý rok a v 17:00 adorace 
• v sobotu 1. 1. 2022 (1.sobota v měsíci) od 8:00 příležitost k sv. smíření, růženec; 

9:00 mše sv. 
• v sobotu 1.1.2022 v kostele sv. Jana Nepomuckého v 17:00 mše sv. a koncert 

ohlášený na 18:30 bude ON-LINE (odkaz na YouTube kanál bude vyvěšen na 
webové stránce farnosti) 

• Betlémy: 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 26. 12. 27. až 30. 12. 
31. 12. 
2021 

1. 1. 
2022 

Sv. Petr 
a Pavel       

Sv. Jan   
Nepom

ucký 
10–12    10–12 

mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
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Mše svaté v Prostějově od 26. 12. 2021 do 2. 1. 2022 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

neděle 
26. 12. SVÁTEK SVATÉ RODINY  

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 
27. 12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 

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

Úterý 
28. 12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
29. 12. Pátý den v oktávu Narození Páně 

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

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
30. 12. Šestý den v oktávu Narození Páně 

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

Pátek 
31. 12. Sedmý den v oktávu Narození Páně 

Povýšení sv. Kříže 8:00 
Povýšení sv. Kříže 15:00 
sv. Petra a Pavla 16:00 

sobota 
1. 1. 

Slavnost MATKY BOŽÍ, 
PANNY MARIE 

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

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
2. 1. 

2. NEDĚLE 
 PO NAROZENÍ PÁNĚ  

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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