Nedělník pro svátek Křtu Páně 9. 1. 2022

1. ČTENÍ Iz 42,1-4.6-7
Od 40. kapitoly se styl proroka Izaiáše mění, proto se domníváme, že jde o jiného autora než v
předešlých kapitolách. Tento text vznikl v době největšího útlaku v babylonském zajetí v 6. stol.
př. Kr. a právě zde Bůh zaslibuje „Služebníka“, který Izrael zachrání. Jak jeho záchrana bude
vypadat?
Toto praví Hospodin: „Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v
němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo.
Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí,
doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo. Nezeslábne, nezmalátní,
dokud nezaloží na zemi právo. Ostrovy čekají na jeho nauku.
Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti, vzal jsem tě za ruku, utvořil jsem tě
a ustanovil tě prostředníkem smlouvy lidu a světlem národů, abys otevřel oči
slepým, abys vyvedl vězně ze žaláře a z věznice ty, kdo bydlí ve tmách.“
ŽALM 29
Tento žalm mluví o „hlasu“ Hospodina. Jak tento Boží hlas působí? Může bořit, vyvracet
cedry…, ale především vzbuzuje chválu věrných.
Odpověď: Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu.
Vzdejte Hospodinu, Boží synové, – vzdejte Hospodinu slávu a moc. – Vzdejte
Hospodinu slávu hodnou jeho jména, – v posvátném rouchu se klaňte Hospodinu!
Hospodinův hlas nad vodami! – Hospodin nad spoustami vod! – Hlas Hospodinův,
jak je mocný, – hlas Hospodinův, jak je velkolepý!
Vznešený Bůh zaburácel hromem, – v jeho chrámu však všichni volají: Sláva! –
Hospodin trůnil nad potopou, – Hospodin jako král bude trůnit věčně.
2. ČTENÍ Sk 10,34-38
Apoštol Petr se podivuhodným způsobem dostane do domu pohanského setníka Kornelia, který
zatoužil poznat víru. Když Petr slyší, že Bůh jedná v srdcích těchto pohanů, plný radosti vypráví,
jak to všechno s Ježíšem začalo…
Petr se ujal slova a promluvil: „Teď opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v
každém národě že je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné.
Izraelitům poslal své slovo, když dal hlásat radostnou zvěst, že nastává pokoj skrze
Ježíše Krista. Ten je Pánem nade všemi. Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan,
událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem
svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a
protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel.“
Místo obou čtení a mezizpěvu se může použít následujících textů: Iz 40,1-5.9-11; Žl 104; Tit
2,11-14; 3,4-7.
EVANGELIUM Lk 3,15-16.21-22
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Všichni synoptici (Mt, Mk, Lk) uvádějí scénu Ježíšova křtu. Jde tedy o zásadní skutečnost. Jan
ukazuje, že Ježíš nepřijímá křest jako znamení obrácení či pokání za vlastní hříchy. Pán takto
zahajuje svoji misi záchrany a své veřejné vystoupení! Protože se zde objevuje celá Nejsvětější
Trojice, bude tedy také dílo záchrany dílem celé Trojice.

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.“
Když se všechen lid dával pokřtít a když byl pokřtěn i Ježíš a
modlil se, otevřelo se nebe, Duch svatý sestoupil na něj v tělesné
podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný
Syn, v tobě mám zalíbení.“
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.
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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, kromě času před čtvrteční večerní mší svatou– 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.

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 13. 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
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• Další setkání se uskuteční v pátek 21. 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 15. 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 je mnoho volných úmyslů.
• Dnes v neděli 9. 1. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné
požehnání. Jste srdečně zváni k účasti v kostele.
• Ve středu 12. 1. se v 19:00 sejde pastorační rada.
• Ve čtvrtek 13. 1. bude při mši sv. v 17:30 katecheze pro děti.
• V neděli 16. 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
• 9.1.2022 navštíví při nedělní ranní i večerní mši svaté kostel P&P Tři
králové a bude tedy možnost přispět do jejich pokladničky na „tříkrálovou
sbírku“.
• Ve středu 12.1.2022 od 16 h zveme dobrovolníky na úklid vánoční výzdoby v
kostele sv. Jana Nepomuckého.
• Budete-li chtít podpořit projekt záchrany varhan v kostele sv. Jana Nepomuckého
v Prostějově, můžete přispět dobrovolnou částku na transparentní účet:
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2301571260/2010 - Spolek pro záchranu varhan v kostele sv. Jana Nepomuckého
v Prostějově
• Novoroční benefiční koncert z kostela sv.Jana Nepomuckého k poslechu:
https://petrpavel.dpv.cz/zaznam-beneficniho-koncertu/
• V loňském roce 2021 jste přispěli a z pokladničky SIRIRI bylo vybráno
celkem 9.948, - Kč, peníze byly na konci roku odeslány na účet organizace. Díky
všem dárcům za peněžní dary i modlitby a duchovní podporu misie ve Střední
Africe.
• Vánoční sbírkou ze slavnosti Narození Páně naše farnost přispěla na
salesiánské studenty teologie částkou 9160,- Kč - Bůh zaplať za vaše dary!
Děkujeme také za modlitby, kterými podporujete mladé salesiány v počáteční
formaci.
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

Tříkrálové koledníky je také možné přivítat online:
https://bit.ly/TriKralove2022
• V kostele u Povýšení je umístěna zabezpečená kasička, která se pravidelně
vyměňuje za novou.
• Pro ty z vás, kteří máte bankovnictví v chytrém telefonu je tu také kratší
cesta, jak přispět na Tříkrálový sbírkový účet pro Charitu Prostějov:
66008822/0800 VS: 777970059
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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
MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV
• Spolčo VIP – věřící i v pátek. V pátek 21.1. V 18.00 v kostele PsK mše svatá za
mládež našeho děkanátu. Spolčo od 19:00 do 20:00 na CMG. Po spolču možnost
posezení u kávy a čaje. Více na mladez.dpv.cz
•
NABÍDKA PRO ABSOLVENTY DEVÁTÝCH TŘÍD
Střední odborná škola svatého Jana Boska v Kroměříži již čtvrtým rokem
poskytuje vzdělání v tříletých učňovských oborech:
41-56-H/01 Lesní mechanizátor
41-56-H/02 Opravář lesnických strojů 41-52-H/01 Zahradník
41-51-H/01 Zemědělec-farmář
Škola se může rovněž pochlubit prvními úspěšnými absolventy, z nichž
mnozí pokračují v nástavbovém studiu, kde nabízíme tyto obory:
41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 41-44-L/51
Zahradnictví
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 14. a 15.1.2022
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU zasílejte do 1.3.2022
Aktuální informace ke Dni otevřených dveří a přihláškám najdete:
www.sosbosko.cz
SKM PROSTĚJOV
SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE PROSTĚJOV ZVE DÍVKY VE VĚKU
10-15 LET NA VÝLET PRO HOLKY ZA BETLÉMSKOU HVĚZDOU
Kdy:22. 1. 2022 v 10:00
Odjezd od fary sv. Petra a Pavla, Lidická1a, Prostějov Cena:150Kč
Návrat: v 17:00 – opět k faře
Více informací na: shmpv.cz
Přihlásit se můžete na:1url.cz/wKvqV
navštívíme výstavu betlémů v Hruškách u Slavkova
prožijeme mši svatou
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po obědě vyrazíme do Brna-Líšně k salesiánům na brusle
MARIANKY
MARIANKY, BOŽÍ HOLKY SE SEJDOU JIŽ PODRUHÉ 
2. setkání mariánské skupinky děvčat 3.-5. třídy ZŠ se uskuteční v sobotu 22.1.2022
na stejném místě a ve stejnou hodinu jako minule. Tedy na faře („TREFA“) u sv.
Petra a Pavla v Prostějově (u salesiánů) od 14 hodin.
Bližší informace: plakátek na nástěnce kostela a také na novém blogu Marianek.
Milí rodiče, budeme moc rádi, že svá děvčata přivedete a podpoříte. Kéž se Boží dílo daří!
Vážíme si také duchovní podpory farností, že na děvčata – marianky – pamatujete
ve svých modlitbách.
Na všechny stávající a také na nové Marianky, Boží holky se moc těšíme 
Marki Castellar
MARIANKY, BOŽÍ HOLKY MAJÍ NOVÝ BLOG!!!
„S PANNOU MARIÍ RADOSTNĚ K JEŽÍŠI“
S mariánskou skupinkou děvčat Marianek se můžete nyní setkat také virtuálně a
dozvíte se například, jak probíhalo 1. setkání v prosinci.
Stačí kliknout na: https://mbhpv.blogspot.com/ nebo přes následující QR kód:

den

neděle
9. 1.

Mše svaté v Prostějově od 9. 1. do 16. 1. 2022
liturgická oslava

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
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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

čas
7:30
9:00
9:00
10:30
18:00
18:30

pondělí
10. 1.

Pondělí 1. týdne v mezidobí

Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla

8:00
18:30

Úterý
11. 1.

Úterý 1. týdne v mezidobí

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
Povýšení sv. Kříže
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
8:00
18:00
18:30
8:00
17:00
7:30
9:00
9:00
10:30
18:00
18:30

Středa
12. 1.

Středa 1. týdne v mezidobí

Čtvrtek
13. 1.

Čtvrtek 1. týdne v mezidobí

Pátek
14. 1.

Pátek 1. týdne v mezidobí

sobota
15. 1.

Sobota 1. týdne v mezidobí

neděle
16. 1.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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