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 Nedělník pro 1. neděli adventní 27. 11. 2022 
1. ČTENÍ Iz 2,1-5 
Kniha proroka Izaiáše zachycuje výroky proroků z období asi 200 let. Proroctví neznamená 
věštění budoucnosti, ale zaslíbení života, které Bůh připravuje, obrátí-li se lid. V 8. stol. př. Kr. se 
ocitá Judské království v ohrožení Asyřanů. Hlavní město Jeruzalém, postavené na hoře Sión, cítí 
nebezpečí. V odkazu na „Hospodinovo slovo ze Siónu“ církev spatřuje proroctví o příchodu 
Krista. 
Obsah vidění Izaiáše, syna Amosova, o Judovi a Jeruzalému. 
Stane se v posledních dnech: Pevně bude stát hora s Hospodinovým domem na 
vrcholu hor, vyvýšena nad pahorky. Budou k ní proudit všechny národy, budou k ní 
putovat četné kmeny a řeknou: 
„Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha! Ať nás naučí 
svým cestám, choďme po jeho stezkách!“ Ze Siónu vyjde nauka, z Jeruzaléma 
Hospodinovo slovo. 
Soudit bude národy, rozsuzovat četné kmeny, že zkují své meče v radlice a svá kopí 
ve vinařské nože. Nezdvihne již meč národ proti národu, válce se již nebudou učit. 
Jakubův dome, vzhůru, choďme v Hospodinově světle! 
ŽALM 122 
Hospodinův dům je označení chrámu v Jeruzalémě. Je středem i symbolem starozákonní 
bohoslužby i Izraele jako Božího lidu. Izraelité věděli, že společná bohoslužba v chrámě přináší 
bohaté požehnání. 
Odpověď: Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. 
Zaradoval jsem se, když mi řekli: – „Do domu Hospodinova půjdeme!“ – Už stojí 
naše nohy – v tvých branách, Jeruzaléme! 
Tam vystupují kmeny, – kmeny Hospodinovy, – jak to zákon přikazuje Izraeli, – aby 
chválil Hospodinovo jméno. – Tam stojí soudní stolce, – stolce Davidova domu. 
Vyprošujte Jeruzalému pokoj: – ať jsou v bezpečí, kdo tě milují, – ať vládne mír v 
tvých hradbách, – bezpečnost v tvých palácích! 
Kvůli svým bratřím a přátelům – budu říkat: Pokoj v tobě! – Kvůli domu 
Hospodina, našeho Boha, – budu ti přát štěstí. 
2. ČTENÍ Řím 13,11-14 
List Římanům má dvě velké části: věroučnou (kap. 1–11) a praktickou (kap. 12–16). I když 
člověk uvěřil a přijal Pána, není jeho obrácení dokončené. Je třeba podle přijatého žít. Vidíme zde 
typické eschatologické napětí přítomnosti Krista „už a ještě ne“. Už je s námi, ale přesto čekáme 
jeho příchod. 
List Římanům má dvě velké části: věroučnou (kap. 1–11) a praktickou (kap. 12–16). 
I když člověk uvěřil a přijal Pána, není jeho obrácení dokončené. Je třeba podle 
přijatého žít. Vidíme zde typické eschatologické napětí přítomnosti Krista „už a ještě 
ne“. Už je s námi, ale přesto čekáme jeho příchod. 
Bratři! Víte, jaký je nyní čas: že vám už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze 
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spánku. Neboť nyní je nám spása blíže než tehdy, když jsme uvěřili. Noc pokročila, 
den se přiblížil. Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla. 
Veďme počestný život jako ve dne; ne v hodováních a pitkách, ne v necudnostech a 
prostopášnostech, ne ve sváru a závisti. Ale oblečte se v Pána Ježíše Krista a 
nepečujte o tělo tak, že by to vyvolávalo žádosti. 
EVANGELIUM Mt 24,37-44 
Ocitáme se ve velké eschatologické řeči (kap. 24–25). Hlavní téma je příchod Syna člověka na 
konci věků. Ježíš orientuje posluchače nikoli ke strachu či zkoumání času, ale k připravenosti na 
setkání s Bohem. 
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka, bude to právě tak jako v době 
Noemově: Jako totiž v době před potopou lidé jedli a pili, ženili se a vdávaly až do 
dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila, 
právě tak to bude, až přijde Syn člověka. 
Tehdy budou dva na poli: jeden z nich bude vzat, druhý ponechán; dvě budou mlít 
na obilném mlýnku: jedna bude vzata, druhá ponechána. 
Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář 
věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu 
prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v 
hodinu, kdy se nenadějete.“ 
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. 
Bezhotovostně můžete přispět zasláním daru na účet farnosti 
1500345309/0800 (ze zákonných důvodů uvádějte, prosím, že se jedná o dar na 
hlavní činnost). 
Na druhou neděli adventní 4. 12. se bude konat děkanátní sbírka na 
činnost Mládeže děkanátu Prostějov – více o jejich činnosti se dozvíte na 
stránkách https://mladez.dpv.cz/ 

• O potvrzení o daru si můžete požádat zde: http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk 
 

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. 

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. Nejlepší čas pro 
takovou svátost smíření je v pátek od 16.00 do 17:00. 

 
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 

• Ve čtvrtek 1. 12. od 16:30. 
• Po skončení hodiny je společná modlitba s krátkou katechezí pro všechny ročníky 

v kapli v budově CMG. 
 

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
• Další setkání se uskuteční v pátek 2. 12. v 16:00 na faře u Povýšení.  

 
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 

• Přihlášení obdrží další informace.  Vytvoříme nejspíše dvě skupiny – mladších a 
starších biřmovanců. Děkuji všem, kteří se přihlásili. 
  

RORÁTY 
• V době adventní se budou konat každý všední den od 6:45 roráty – krátká 

bohoslužba slova se svatým přijímáním – v pondělí, ve středu a v pátek zvláště 
pro děti s kakaem a rohlíkem. 
 

INSPIRACE PRO ADVENT 
• Adventní kalendáře s myšlenkou na každý den – v kostele 
• Adventní kalendáře pro děti s příběhem – v kostele 
• Aplikace Roráty 2022 pro mobilní zařízení 

 
AKTUÁLNĚ TENTO TÝDEN 

• „Farní kancelář“ – přicházejte, prosím, po předchozí domluvě, nerad bych 
někoho zklamal tím, že nebudu přítomen anebo se Vám nebudu moci věnovat.    

• Zapisování úmyslů na mše svaté – nejlépe po mši svaté v sakristii anebo viz 
farní kancelář. V tomto týdnu jsou volné úmysly: středa 30.11 v 8:00 PsK; 
čtvrtek 1.12. 18:00 PsK. – tyto mše sv. lze zapsat jenom v sakristii u Povýšení. 

• Dnes v neděli 27. 11. se v 15:00 v kostele Povýšení sv. Kříže bude konat 
Adventní zastavení Cyrilometodějského gymnázia. 

• Dnes v neděli 27. 11. bude v 19:00 kostele PsK zpívaný kompletář a sv. 
požehnání. 

• Ve středu 30. 11. bude v 16:00 mše svatá v kapli svaté Anny. 
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• Ve čtvrtek 1. 12. bude v 10:30 mše svatý v kapli svatých Andělů strážných. 
• Pátek 2. 12. je první v měsíci po ranní i večerní mši svaté bude adorace. 
• V sobotu 3. 12. se při ranní mši svaté bude udělovat svátost nemocných. 
• V neděli 4. 12. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a sv. požehnání. 
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 
• 3. 12. je první sobota v měsíci: 6:00 růženec; 6:30 mše sv. – pokračování na faře: 

rozjímavé čtení, zásvětná modlitba a krátká adorace. Příležitost ke sv. smíření 
bude celou dobu (v kostele během růžence, na faře během adorace). 
 V neděli 4.12. bude pravidelná sbírka na TREFU (splácení půjčky na 

rekonstrukci fary) 
 po ranní bohoslužbě (9:00) zveme na Mikulášskou nadílku 
 odpoledne v 16:00 zveme na adventní koncert ZUŠ Prostějov 

• Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli v měsíci listopadu: 
 6.11. na splácení půjčky za rekonstrukci fary – celkem vybráno 10555.- 

Kč 
 20.11. na opravy kostelů – celkem se vybralo 11881,- Kč 

• V neděli 11.12. 2022 při mši sv. v 18:30 proběhne ve farním kostele akce 
„Zapalme svíčku“. Mše sv. bude za zesnulé děti, mladé lidi i jejich rodiče. 
Po mši sv. bude akce pokračovat na faře sdílením a posezením u čaje/kávy. 

• Pravidelné aktivity na TREFĚ (Fara, Lidická 1A): 
 V pondělí od 17:00 modlitby matek a zároveň akce centra pro rodinu 

s názvem „SPOKOJENOU MÁMOU V ADVENTU I O 
VÁNOCÍCH?“ (podrobnosti v sekci CPR) 

 Ve středu pravidelná zkouška farního sboru (po večerní mši sv.) 
 V pátek 2.12. od 15:30 bude setkání ministrantů; 
 První dva adventní pátky zveme vždy po večerní mši na faru, kde se 

budeme zabývat postupně dvěma tématy, hojně doporučovanými 
Donem Boskem: 

 2.12. obnova naší úcty/našeho vztahu k P. Marii 
 9.12. obnova naší úcty/důvěry k Ježíši Kristu v Eucharistii 

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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MINISTRANTI 
• Ministrantské schůzky (pro ministranti z obou farností) v novém školním roce 

budou bývat 1 x za 14 dní v pátek. 
Začátek v 15.30 - až 17.00 hodin. 
Sraz na petrské faře, Lidická 1a, Prostějov. 
 

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s. 
Filipcovo nám. 20/4, 796 01 Prostějov, http://prostejov.dcpr.cz/, 

cprprostejov@ado.cz, tel. 732 293 954 
 
POZOR ZMĚNA! 
SETKÁNÍ SENIORŮ bude ve středu 30.11. 2022 po mši sv. v 9:00 
Setkání proběhne na FAŘE u kostela Povýšení sv. Kříže v Prostějově  
(7.12. setkání NEBUDE!!) 

 
MATEŘSKÉ CENTRUM v Krasicích – každé pondělí od 9–12 hod  
Mateřské centrum nabízí prostor pro maminky i děti, ke společnému setkávání a 
vzájemné podpoře a rozvoji. (aktivity jsou závislé na aktuálním programu) Děti 
získají kontakt se svými vrstevníky. Program pro maminky probíhá bez odloučení 
od dětí. Vítány jsou všechny maminky a děti.  
Kde: Centrum pro rodinu Prostějov, J. V. Sládka 2, Prostějov – Krasice,  
Kontakt: Zdeňka Spáčilová tel.: 608 330 642 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MAMINKY – středa 7.12.2022 8:00 - 12 hodin  
KDE: fara u Petra a Pavla, Lidická 1a, Prostějov - P. Mgr. Oldřich Macík  
Jak rozeznat Boží vůli a umět na ni říct ANO. 
Na akci je nutné se přihlásit na: 1url.cz/tMQj0 (poslední znak je nula)   
Součástí programu je hlídaní dětí, Svátost smíření, Mše svatá 
 
ZAPALME SVÍČKU 
Světovým dnem památky zesnulých dětí 
setkání rodin, přátel a veřejnosti k uctění památky všech dětí a mladých lidí, kteří odešli z tohoto 
světa dříve, než stačili dospět a zestárnout 
KDE: kostel sv. Jana Křtitele Určice KDY: 11.12.2022 
15:00- BESEDA na faře 16:30- ADORACE 17:00- MŠE SVATÁ 
Během programu možnost využít hlídání dětí 
 
Kurz Manželské večery 
KDY: od osm čtvrtků začátek 26.1.2023 od 18:30 
KDE: fara u Petra a Pavla, Lidická 1a, Prostějov 

http://prostejov.dcpr.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
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rozhovor jen ve dvou – Jádrem večera je diskuse k tématu pouze vás dvou. 
Příjemná hudba zajistí soukromí. 
Večeře při svíčkách – u stolků pro dva, s dobrou večeří a později s kávou a 
dezertem, se budete cítit jako na rande. 
Praktické prezentace – série osmi témat kurzů vychází z křesťanských principů a 
je určena pro každý pár v dlouhodobém vztahu. 
Příjemná atmosféra – kurz vznikl v Anglii a dnes už probíhá ve 120 zemích světa. 
V ČR se pořádá od roku 2004. 
CENA: 1750,- za osobu/kurz= 3.500, - pár 
 
V případě vašeho zájmu o některou z nabídek, se můžete přihlásit u Bc. Blanky 
Neckařové nebo emailem na adresu: cprprostejov@ado.cz. 
Programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV ČR, Olomouckým krajem a 
městem Prostějov. 
 

CHARITATIVNÍ KONCERT U POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE 
MUDr. Jitka CHALÁNKOVÁ, senátorka a 
houslový virtuos JAROSLAV SVĚCENÝ 
Vás 3. 12. v 17:00 srdečně zvou na Vánoční charitativní koncert 
do kostela Povýšení svatého Kříže na Filipcově náměstí v Prostějově 
Vstupné 200 Kč, info na tel.: 736 488 888 
Předprodej: Dárky Halabala – náměstí TGM 15 a Krámek v Kramářské – Kramářská 2 
 

PASTÝŘSKÝ LIST PRO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 2022 
Drazí bratři a sestry, 
vstupujeme do doby adventní, na niž se mnozí z nás těší. Vesměs pozitivní 

vnímání tohoto období letos narušuje válka na Ukrajině a s ní spojený nárůst cen 
za energie a obecně ekonomická nejistota či stále přítomný covid, tedy skutečnosti, 
které někdy až bolestně zasahují do našich životů. S touhou a nadějí očekáváme 
zprávy o tom, že se situace začíná měnit k lepšímu, ale prognózy dalšího vývoje 
nejsou příliš optimistické. A tak nezaškodí položit si otázku: Co mohu spolu se 
svými nejbližšími dělat, abych jen nečekal a nespoléhal se na to, že to za mě někdo 
vyřeší? 

Nejen křesťané, ale všichni lidé touží po větší míře jistoty. A tu nám nabízí Bůh. 
Zaposlouchejme se do slov proroka Izaiáše v úryvku dnešního 1. čtení: 
„Stane se v posledních dnech: Pevně bude stát hora s Hospodinovým domem na vrcholu hor, 
vyvýšena nad pahorky.“ Kolik věcí se za poslední roky ve světě změnilo, jak snadno 
vzalo za své naše přesvědčení, že přinejmenším některé z nich mají pevnou, trvalou 
hodnotu? Hospodinova hora je to, co nabízí Bůh člověku – oporu, svou blízkost, 
vnitřní světlo, lásku a naději. A ta se nezměnila, ani se nestala pro nás nedostupnou. 
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Napodobme počínání národů a kmenů z Izaiášova vidění a s odhodláním zvolejme: 
„Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha! Ať nás naučí svým cestám, 
choďme po jeho stezkách!“ Možná jsme některé Hospodinovy cesty opustili a putovali 
po svých stezkách. Inu, stalo se. Ale je povzbuzující vědět, že se máme ke komu 
vrátit a kudy jít. 

Apoštol Pavel nás v dnešním úryvku z listu Římanům vybízí: „Víte, jaký je 
(nyní) čas: že vám už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku.“ Nám lidem se stává, 
že při něčem usneme, na něco zapomeneme, cosi důležitého se vytratí z naší mysli. 
Ale začíná advent, doba, kdy se dá mnohé udělat a změnit. Z řady možných výkladů 
slova advent je mi nejbližší tvrzení, že pochází z latinského slovesa advenio, tedy 
přicházím: to Pán Ježíš přichází a chce vstoupit do mého srdce, do mého života, 
rodiny, práce a starostí. Proto chci vystoupat na Hospodinovu horu a vejít do jeho 
domu, proto se chci probrat ze spánku, do něhož jsem upadl. 

Hledáme-li vzor hodný následování, pak opravdu dobrý příklad nám poskytuje 
životní odkaz Božího služebníka Antonína Cyrila Stojana, od jehož smrti uplyne v 
příštím roce 100 let. Byl bych rád, bratři a sestry, kdybychom se vrátili k jeho dílu, 
které si budeme v nadcházejících měsících připomínat jak na Velehradě, kde je v 
královské kapli baziliky pohřben, tak na Svatém Hostýně a jiných místech spjatých s 
jeho životem. Veden Božím duchem dokázal vhodně reagovat na nedostatky své 
doby a na bolesti svých bratří a sester. Například jeho zásluhy o pořádání 
Unionistických sjezdů Slovanů nás mohou inspirovat k úsilí o sjednocování lidí, 
neboť rozporů a rozdělování je v dnešní společnosti více než dost. Z vynikajících 
ctností tohoto Božího služebníka můžeme vyzdvihnout lásku, s níž budoval vztahy, 
a osobní zájem, který mnohým projevoval oslovením či dopisem, a na jehož základě 
získal pojmenování »tatíček«. Také naše osobní vztahy často potřebují posílit, oživit 
opravdovou láskou a srdečným zájmem o druhého. Možná právě snaha přispět k 
jednotě a dobrým vztahům kolem sebe bude tím správným předsevzetím pro 
nadcházející adventní dobu. 

K pokojnému prožití adventu Vám všem žehná 
+Josef Nuzík, administrátor diecéze 

 
Z DĚKANÁTU 

Farnost Plumlov Vás dnes v neděli zve na Výstavu betlémů. Která se koná na 
zámku v Plumlově. Od 13 do 19 hodin. 
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Mše svaté v Prostějově od 27. 11. do 4. 12. 2022 

den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

Neděle 
27. 11. 1. 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 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 

pondělí 
28. 11. Pondělí po 1. neděli adventní 

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

Úterý 
29. 11. Úterý po 1. neděli adventní Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
30. 11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola 

Povýšení sv. Kříže 8:00 
sv. Anny 16:00 

sv. Cyrila a Metoděje 17:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
1. 12. Čtvrtek po 1. neděli adventní 

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

sv. Andělů strážných 10:30 
Povýšení sv. Kříže 18:00 

Pátek 
2. 12. Pátek po 1. neděli adventní 

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

sobota 
3. 12. 

Památka sv. Františka Xaverského, 
kněze 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

Neděle 
4. 12. 2. 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 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 
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