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Nedělník pro 2. neděli po Narození Páně 2. 1. 2022 
1. ČTENÍ Sir 24,1-4.12-16 (řec. 1-2.8-12) 
Kniha Sirachovcova (2. stol. př. Kr.) je souborem poučení. Klade důraz na pojem moudrosti. Ta 
vychází přímo od Boha a přebývá uprostřed Izraele (verš 8). Je tato moudrost něco, nebo někdo? 
Starý zákon ještě neuměl odpovědět. 
Moudrost se sama chválí a slaví uprostřed svého lidu. Otvírá svá ústa ve 
shromáždění Nejvyššího a velebí se před jeho zástupy: 
Tvůrce veškerenstva mi dal rozkaz, můj stvořitel mi poručil vztyčit stan. Řekl mi: 
„Usaď se v Jakubovi, v Izraeli měj své dědictví!“ Před věky na počátku mě stvořil, 
až na věky být nepřestanu. Před ním ve svatostánku jsem konala svou službu a pak 
na Siónu jsem obdržela sídlo. Usadil mě v městě, které miloval jako mě, v 
Jeruzalémě vykonávám svou moc. V lidu plném slávy jsem zapustila kořeny, v 
Pánově údělu, v jeho dědictví. 
ŽALM 147 
Boží slovo, resp. jeho moudrost plně zazáří v evangeliu. Ale již v tomto okamžiku můžeme 
obdivovat Pána za jeho Slovo života. 
Odpověď: Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. 
Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, – chval svého Boha, Sióne, – že zpevnil závory 
tvých bran, – požehnal tvým synům v tobě. 
Zjednal tvému území pokoj – a sytí tě jadrnou pšenicí. – Sesílá svůj rozkaz na zemi, 
– rychle běží jeho slovo. 
Oznámil své slovo Jakubovi, – své zákony a přikázání Izraeli. – Tak nejednal se 
žádným národem: – nesdělil jim svá přikázání. 
2. ČTENÍ Ef 1,3-6.15-18 
V úryvku zazní jak část chvalozpěvu z úvodu listu, tak následné povzbuzení autora. Obě části, i 
když v originále na sebe přímo nenavazují, popisují ovoce našeho vykoupení, které nám přinesla 
Ježíšova záchrana. 
Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe 
rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás 
vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v 
lásce; ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho 
děti skrze Ježíše Krista. To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené 
dobrotivosti, neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu. 
Slyšel jsem, jak věříte v Pána Ježíše a jakou lásku projevujete všem křesťanům, a 
proto nepřestávám za vás děkovat, když na vás vzpomínám ve svých modlitbách, 
aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, udělil dar moudře věci chápat a 
jejich smysl odhalovat, takže budete moci mít o něm správné poznání. On ať osvítí 
vaše srdce, abyste pochopili, jaká je naděje těch, které povolal, jaké poklady slávy 
skrývá křesťanům jeho dědictví. 
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EVANGELIUM Jan 1,1-5.9-14 
 
Čteme úvod do Janova evangelia. Jan nabízí odkaz na první knihu Bible věnovanou stvoření, 
začíná téměř stejnými slovy. A rozehrává velká témata svého evangelia – pojem slova, světla, 
života, přijetí, resp. nepřijetí… 
Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh. 
To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho 
nepovstalo nic, co jest. 
V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v 
temnotě a temnota ho nepohltila. 
Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo 
na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho 
nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. 
Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří 
v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle 
muže, ale z Boha. 
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho 
slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a 
pravdy. 
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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. 

• 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 až do Hromnic 
• Prosím, zapojte se do hlídání kostela. Rozpis je opět umístěn na stolku 

v kostele. 
 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
• Ve čtvrtek 6. 1. od 16:30. 
• Pro všechny skupiny by měla být výuka ve škole, v případě nějaké změny 

bude katecheta informovat svoji skupinu. 
• 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 7. 1. 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 8. 1. v 18:00 na faře. 
• Jedná se aktivitu v počtu do 20 účastníků, není třeba dokládat ON. 
 

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 2. 1. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 

požehnání. Jste srdečně zváni k účasti v kostele. 
• Slavnost Zjevení Páně se žehnáním vody, kadidla a křídy se bude slavit při těchto 

bohoslužbách: středa 5. 1. v 17:00 u CaM, čtvrtek 6. 1. 8:00 u PsK a 17:30 u PsK. 
• Ve čtvrtek 6. 1. bude při mši sv. v 17:30 katecheze pro děti. 
• Pátek 7. 1. je první v měsíci po ranní i po večerní mši svaté bude adorace 

s litaniemi a zásvětnou modlitbou. 
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• V sobotu 8. 1. se bude při mši svaté v 8:00 udělovat svátost nemocných. 
• V neděli 9. 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 
 
 
 
Farnost svatých Petra a Pavla Prostějov 

• Ve středu 5. 1. 2022 v 17:30 večerní adorace 
• Ve čtvrtek 6. 1. 2022 o slavnosti Zjevení Páně v 18:30 (nebude ranní mše, ale 

večerní) 
• Info pro farníky k splácení dluhu za rekonstrukci fary (TREFA): 

Od roku 2020 splácíme dluh u olomouckého arcibiskupství, který je rozdělen na 
dvě části: jednu část splácí komunita SDB dlouhodobě, druhou část splácí farnost 
do roku 2026. Z této druhé části dluhu zatím byly uhrazeny asi 2 miliony, zbývá 
ještě asi 1,5 milionu (nepřesná, přibližná čísla) Protože ještě zbývá 5 let, stačí když 
každý rok farnost odešle 300 000. Pokud ovšem budete tak štědří jako vloni (v 
roce 2021 bylo odesláno 370 000), splatíme dluh o rok dříve. Díky všem 
dobrodincům a drobným dárcům! Pán Bůh zaplať za vaše příspěvky pravidelné i 
jednorázové! 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
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Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, 
předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal 
blízkým a miluje všechny lidi. 
Vzhledem ke stále nepříznivé epidemické situaci, bylo Charitou Česká Republika 
rozhodnuto, že se na počátku ledna 2022 tradiční Tříkrálové koledování uskuteční 
za přísných epidemiologických podmínek. Je možné klasicky koledovat za použití 
respirátorů a desinfekce, dodržení vzdáleností, nevstupování do domácností a 
vynechání společných akcí pro koledníky. Odpovědnost za zdraví koledníků, 
organizátorů, dárců a dalších zúčastněných je pro nás prioritou a v žádném případě 
je a jejich rodiny nechceme vystavit zbytečnému riziku onemocnění. Zároveň je 
možné využít tak jako loni stacionární pokladničky na úřadech, v obchodech, v 
kostelích apod. 
Tříkrálové koledníky je také možné přivítat online. 
https://youtu.be/puJP0UKhVEE 
Pro ty z vás, kteří máte bankovnictví v chytrém telefonu je tu kratší cesta jak přispět 
na Tříkrálový sbírkový účet pro Charitu Prostějov: 66008822/0800 VS: 
777970059 

 
  

Cílem sbírky je formovat veřejnost k sociálnímu cítění a pomoc bližním skrze 
podpory činnosti všech složek Charity Česká republika. 
Konáním Tříkrálové sbírky tak mají občané ČR možnost podílet se na charitativní 
práci a zapojit se do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. 
Podrobné informace se dozvíte na oficiálních stránkách www.trikralovasbirka.cz 
 
 
 
 

https://youtu.be/puJP0UKhVEE
http://www.trikralovasbirka.cz/
https://www.prostejov.charita.cz/res/archive/010/001146_04_019459.png?seek=1640683260
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Mše svaté v Prostějově od 2. 1. do 9. 1. 2022 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

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 

pondělí 
3. 1. Pondělí po oktávu Narození Páně 

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

Úterý 
4. 1. Úterý po oktávu Narození Páně Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
5. 1. Středa po oktávu Narození Páně 

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

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
6. 1. 

SLAVNOST ZJEVENÍ 
PÁNĚ 

Povýšení sv. Kříže 8:00 
Povýšení sv. Kříže 17:30 
sv. Petra a Pavla 18:30 

Pátek 
7. 1. Pátek po Zjevení Páně 

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

sobota 
8. 1. Sobota po Zjevení Páně 

Povýšení sv. Kříže 8:00 
sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
9. 1. SVÁTEK KŘTU 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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