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 Nedělník pro 2. neděli adventní 04. 12. 2022 
1. ČTENÍ Iz 11,1-10 
Severní Izrael padl v roce 722 př. Kr. pod náporem Asyřanů. Ti nyní ohrozili i Jižní Izrael, tedy 
Judsko. Ale Hospodin zaslibuje záchranu. Přijde král-zachránce (kap. 7, 9, 11). Bude podobný 
králi Davidovi (vládl kolem roku 1000 př. Kr.), dokonce připraví království pokoje, jak zpívá 
tato překrásná píseň. 
Vyrazí ratolest z pahýlu Jesse, výhonek vypučí z jeho kořenů, spočine na něm duch 
Hospodinův: duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznání a bázně 
před Hospodinem. Má zálibu v bázni před Hospodinem. 
Nebude soudit podle zdání očí, nebude rozhodovat podle doslechu, ale podle 
spravedlnosti bude soudit chudé a podle práva se bude rozhodovat pro pokorné v 
zemi. Bude bít zemi holí svých úst, usmrtí bezbožného dechem svých rtů. 
Spravedlnost bude provazem jeho beder a věrnost bude pásem jeho ledví. Vlk bude 
přebývat s beránkem, levhart si lehne vedle kozlátka, tele a lvíče budou žrát pospolu 
a malý chlapec je bude vodit. Pást se bude kráva s medvědicí, jejich mláďata ulehnou 
spolu, lev bude žrát jako býk plevy. Kojenec si bude hrát nad dírou zmije a 
nemluvně sáhne rukou do skrýše jedovatého hada. Nikdo nebude škodit ani zabíjet 
na celé mé svaté hoře, protože poznání Hospodina naplní zemi, tak jako vody 
pokrývají moře. 
Tehdy se objeví kořen Jesse jako znamení národům; pohané ho budou hledat a jeho 
sídlo bude slavné. 
ŽALM 72 
Žalm jako by zval nového krále, aby již přišel. Pozvěme ho i my. 
Odpověď: V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky. 
Bože, svěř králi svou pravomoc, – svou spravedlnost královskému synu. – Ať 
vládne tvému lidu spravedlivě, – nestranně tvým ubohým. 
V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje, – dokud nezanikne luna. – 
Bude vládnout od moře k moři, – od Řeky až do končin země. 
On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, – ubožáka, jehož se nikdo 
neujímá. – Smiluje se nad nuzným a chudým, – zachrání ubožákům život. 
Jeho jménu se bude žehnat navěky, – pokud bude slunce svítit, potrvá jeho jméno. – 
A vněm budou požehnána všechna plemena země, – blahoslavit ho budou všechny 
národy. 
2. ČTENÍ Řím 15,4-9 
List Římanům široce probíral význam ospravedlnění před Bohem plynoucího z víry, v kontrastu ke 
snaze ospravedlnit se plněním skutků podle Tóry. Náš text patří do druhé, praktické části listu. 
Text předznamenávají slova: „My silní jsme povinni snášet slabosti slabých… Vždyť Kristus 
neměl zalíbení sám v sobě, nýbrž… urážky… padly na něj“ (srov. Řím 15,1.3). Jestliže takto 
jednal Ježíš, pak tak máme jednat i my. 
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Bratři! Všechno, co kdysi bylo napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z 
Písma čerpali vytrvalost a povzbuzení, atak měli naději. Bůh, zdroj vytrvalosti a 
povzbuzení, kéž vám dá, abyste v souladu stejně smýšleli podle vůle Krista Ježíše. 
Tak budete moci svorně a jedněmi ústy oslavovat Boha, Otce našeho Pána Ježíše 
Krista. 
Přijímejte proto jeden druhého do svého společenství, jako i Kristus přijal vás – k 
oslavě Boží. Tím chci totiž říci: Kristus se stal služebníkem židů, aby se prokázalo, 
že Bůh je věrný, aby tím byla stvrzena zaslíbení daná praotcům; ale také proto, aby 
pohané oslavovali Boha, že jim prokázal milosrdenství, jak je psáno: „Proto tě budu 
velebit mezi pohany, tvému jménu budu zpívat chválu.“ 
EVANGELIUM Mt 3,1-12 
Ježíšovo veřejné vystoupení není vytržené z kontextu událostí. Jan Křtitel vystoupil před Ježíšem 
jako průkopník cesty a je si vědom svého přípravného poslání. Atmosféra v Izraeli je nabita 
očekáváním. Tomu odpovídá i místo Janova působení – okolí Mrtvého moře, což byla poušť, 
symbolické místo přípravy a putování Izraele k zaslíbené zemi. 
V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: „Obraťte se, neboť se 
přiblížilo nebeské království.“ Jan byl totiž ten, o němž řekl prorok Izaiáš: „Hlas 
volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“ 
Jan měl na sobě oděv z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás, živil se kobylkami a 
medem divokých včel. Tehdy vycházel k němu Jeruzalém, celé Judsko a celý kraj 
kolem Jordánu, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy. 
Když však viděl, že k jeho křtu přichází mnoho farizeů a saduceů, řekl jim: „Zmijí 
plemeno, kdo vám ukázal, jak uniknout trestu, který už hrozí? Přinášejte tedy ovoce 
hodné obrácení. Nemyslete si, že můžete říkat: ‘Naším otcem je Abrahám!’, neboť 
vám říkám: Bůh může oživit tyhle kameny a Abrahámovi z nich udělat děti. Sekera 
je už přiložena ke kořenu stromů; každý strom, který nenese dobré ovoce, bude 
poražen a hozen do ohně. Já vás sice křtím vodou, abyste se obrátili. Ale ten, který 
má přijít po mně, je mocnější než já; jemu nejsem hoden ani opánky přinést. On vás 
bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu a pročistí obilí na svém 
mlatě. Pšenici uloží na sýpce, plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“ 
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). 

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

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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• Dnes 4. 12. se ve všech farnostech děkanátu koná děkanátní sbírka na 
činnost Mládeže děkanátu Prostějov – více o jejich činnosti se dozvíte na 
stránkách https://mladez.dpv.cz/ 

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

 
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 

• Ve čtvrtek 8. 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 16. 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. Roráty pro děti jsou o modlitbě Zdrávas Maria, a 
proto se nám v kostele objevuje s každými dalšími roráty nová Panna Maria. 
 

INSPIRACE PRO ADVENT 
• Aplikace Roráty 2022 pro mobilní zařízení. 
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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: volné nejsou. 

• Hledáme šikovnou dobrovolnici/dobrovolnice, která/é napekla/y na tento a 
na příští pátek vždy 100 perníčků pro naše katechetky, které mají v kostele u 
betléma program pro školní třídy z Prostějova. Těsto máme - je sice kupované, 
ale jedna z nejzkušenějších hospodyněk z farnosti ho ohodnotila jako perfektní, 
bohužel perníčky kvůli zdravotním potížím sama upéct nemůže.  

• Dnes v neděli 4. 12. bude v 19:00 kostele PsK zpívaný kompletář a sv. požehnání. 
• V neděli 11. 12. v 19:00 bude v kapli NST (vstup přes zahradu – v kostele 

bude koncert) 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 
• Dnes je pravidelná sbírka na TREFU (splácení půjčky na rekonstrukci fary, příští 

neděli na mládež děkanátu Prostějov. 
• Dnes v 16:00 jste zváni na Adventní koncert ZUŠ Vladimíra Ambroze 
• Adorace za kněze jsou pravidelně první středu – 7.12.2022 od 17:30 

 
• Příští neděli 11.12. 2022 v 18:00 proběhne ve farním kostele akce „Zapalme 

svíčku“. Mše sv. 18:30 bude za zesnulé děti, mladé lidi i jejich rodiče. Po mši sv. 
bude akce pokračovat na faře sdílením, vzpomínáním a posezením u čaje/kávy 

• Úklid u sv. Jana Nepomuckého po malířích a restaurátorech ve středu 7. 12. 2022 
od 15:30 - prosíme farníky o pomoc 

• Příští nedělí 11.12.2022 jste zváni na adventní charitativní koncert smíšeného 
sboru EXAUDI v kostele svatého Jana Nepomuckého, začátek v 18:00. 

Pravidelné aktivity na TREFĚ (Fara, Lidická 1): 

-        V pondělí od 17:00 modlitby matek 
-        Ve středu pravidelná zkouška farního sboru (po večerní mši sv.) 
Ve čtvrtek v 18:30 setkání pastorační rady 
-        V pátek 9.12. pokračuje adventní zamyšlení s jáhnem Janem Černým – po 
mši sv. (19:30 - obnova naší úcty/důvěry k Ježíši Kristu v Eucharistii) 
-        V sobotu odpoledne v 15 h setkání nad Písmem „Vezmi a čti“ 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/


5 
 

  
-        V sobotu od 14:00 bude setkání mariánské družiny. Do družinky Marianek 
jsou zvána děvčata školního věku, přibližně od 3.- 6.třídy. 

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 
 

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 - 7.12. setkání NEBUDE! Bylo 30.11. 

 
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 

mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
http://prostejov.dcpr.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
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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 
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. 
 

 
MARIAnky společně vstupují do adventu 

Přímo na prahu adventu, tedy v sobotu 26.11. 2022 se uskutečnilo druhé setkání 
děvčat Marianek v tomto novém školním roce na faře u sv. Petra a Pavla 
v Prostějově. 
Další setkání Marianek je naplánováno na sobotu 10.12.2022, tedy právě v polovině 
adventu. Připomeneme si na něm mimo jiné, že máme za sebou již první rok této 
dívčí mariánské družiny, která vznikla na slavnost Panny Marie Neposkvrněné 
(8.12.) a společně za to poděkujeme Panně Marii. 
Taktéž všem velmi děkujeme za vaše modlitby, kterými nás duchovně podporujete. 
Víme o tom a jste v našich srdcích a modlitbách.  
Všechna děvčata od 3.třídy a starší mezi nás srdečně zveme  
Bližší informace najdete opět na webu marianek, který postupně aktualizujeme. 
Během adventu budou na blogu každý týden doplňující aktivity a zamyšlení pro ty, 
kteří se s námi rozhodli pro adventní cestu s Janem Křtitelem na téma: „Přiblížilo 
se nebeské království“. 
https://mbhpv.blogspot.com/  
Za Marianky s vděčností Marki Castellar kontakt (tel. 607 734 461)  

 
 

https://mbhpv.blogspot.com/
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CMG 

• Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově přijme do 
pracovního poměru  pracovníka/pracovnici na úklid od 1. 1. 2023. Jedná 
se o 0,8 plného pracovního úvazku. 
Zájemci se mohou hlásit na tel. 582 302 557, příp. na email cmg@cmgpv.cz 
nebo přímo v kanceláři školy na Komenského ul. 17. 

• Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově přijme 
pracovníka/pracovnici na plný pracovní úvazek na pozici Školní a 
pastorační asistent/asistentka. Nástup možný ihned, případně od 1. 1. 
2023. 
Požadovaná kvalifikace: kurz asistenta pedagoga (i teprve započatý, příp. 
započatý po nástupu).  

 

• Zájemci se mohou hlásit na tel. 582 302 557, příp. na email cmg@cmgpv.cz 
nebo přímo v kanceláři školy na Komenského ul. 17. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cmg@cmgpv.cz
mailto:cmg@cmgpv.cz
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Mše svaté v Prostějově od 4. 11. do 11. 12. 2022 

den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

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 

pondělí 
5. 12. Pondělí po 2. neděli adventní 

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

Úterý 
6. 12. Úterý po 2. neděli adventní Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
7. 12. 

Památka sv. Ambrože, biskupa a 
učitele církve 

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

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
8. 12. 

Slavnost PANNY MARIE, 
POČATÉ BEZ POSKVRNY 

PRVOTNÍHO HŘÍCHU 

sv. Petra a Pavla 6:30 
Povýšení sv. Kříže 8:00 
Povýšení sv. Kříže 18:00 

Pátek 
9. 12. Pátek po 2. neděli adventní 

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

sobota 
10. 12. Sobota po 2. neděli adventní 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

Neděle 
11. 12. 3. 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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