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 Nedělník pro Slavnost Narození Páně 25. 12. 2022 
1. ČTENÍ Iz 52,7-10 
Bůh vstoupil do lidského světa a stal se člověkem. Jeho neuvěřitelná pokora dává naději, že Bůh 
rozumí lidskému životu s jeho trápením a starostmi, ale také našel odpověď, která nás zachraňuje. 
Jak je krásné vidět na horách nohy posla, který přináší radostnou zprávu, který 
zvěstuje pokoj, hlásá blaho a oznamuje spásu, který praví Siónu: „Bůh tvůj kraluje!“ 
Slyš! Tvoji strážní pozdvihují hlas a jásají spolu, neboť vidí na vlastní oči, jak se 
Hospodin vrací na Sión. 
Radujte se a jásejte vespolek, jeruzalémské trosky, neboť Hospodin utěšil svůj lid, 
vykoupil Jeruzalém. Obnažil Hospodin své svaté rámě před očima všech národů a 
všechny končiny země uzří spásu našeho Boha! 
ŽALM Žalm 98 
Žalm je odpovědí na první čtení. Tato modlitba je současně jásotem zachráněných i výzvou. 
Odpověď: Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha. 
Zpívejte Hospodinu píseň novou, – neboť učinil podivuhodné věci. – Vítězství je 
dílem jeho pravice, – jeho svatého ramene. 
Hospodin uvedl ve známost svou spásu, – před zraky pohanů zjevil svou 
spravedlnost. – Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost – Izraelovu domu. 
Všechny končiny země uzřely – spásu našeho Boha. – Jásejte Hospodinu, všechny 
země, – radujte se, plesejte a hrejte! 
Hrejte Hospodinu na citeru, – na citeru a s doprovodem zpěvu, – za hlaholu trub a 
rohů, – jásejte před králem Hospodinem! 
2. ČTENÍ Žid 1,1-6 
Již na úplném začátku listu se ukazuje, jak zásadní zlom v dějinách záchrany člověka i světa 
Ježíšovým příchodem nastal. 
Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. Vede nás k tomu, 
abychom se odřekli bezbožného života i světských žádostí a žili v tomto nynějším 
věku rozvážně, spravedlivě a zbožně a přitom očekávali v blažené naději slavný pří-
chod našeho velikého Boha a spasitele Krista Ježíše. On vydal sám sebe za nás, 
vykoupil nás z každé špatnosti a očistil si nás, abychom byli jeho vlastním lidem, 
horlivým v konání dobrých skutků. 
EVANGELIUM Jan 1,1-18 
Ve dne: Předmluva tohoto evangelia (prolog) staví na dvojím významu pojmu Logos, slovo. Slovem 
Bůh utváří skutečnost, ale zároveň tak označuje i svého Syna. A toto Slovo mění dějiny. 
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. 
Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom 
světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o 
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tom světle. 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. 
Jan o něm vydával svědectví a volal: „To je ten, o kterém jsem řekl: ‘Ten, který 
přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.’“ 
Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí. Neboť Zákon byl dán 
skrze Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. 
Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Bůh, který spočívá v náručí Otcově, ten o 
něm podal zprávu. 
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov 

• Přeji Vám, moji milí farníci, požehnané Vánoce! Ať radost z Narození Spasitele 
překoná každý smutek a je světlem pro každou temnotu! 

• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby, služby ve 
farnosti a dary pro farnost. 

• Děkuji všem, kdo po celý advent umožnili konání rorátů – varhaníkům, 
kostelníkovi Toníčkovi, paní Kristíně a paní Anně, které vařily kakao a vlastně i 
všem, kdo vstali a přišli. 

• Děkuji všem, kdo připravili kostely na slavení Vánoc. Pamatujte na to, že čím je 
kostel větší, tím je potřeba více rukou a náš farní kostel je hodně veliký! Nakonec 
se všechno podařilo. Vánoční stromy a stromky jsme dostali jako dar, stejně tak 
jako celou výzdobu k Povýšení. Výzdobu k CaM opět rozmnožili šikovné ruce 
farníků. Dárcům Pán Bůh zaplať! 

• 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 
• Opět je možné zakoupit na sváteční stůl mešní víno, a tak podpořit farnost  

– obracejte se na faráře. 
 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
• Vánoční prázdniny 

 
 

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
• Další setkání se uskuteční v pátek 6. 1. v 16:00 na faře u Povýšení.  

 
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 

• Budou dvě skupinky – starší skupinka bude mít  setkání v úterý 3. 1. v 19:00 na 
faře u PsK a mladší skupinka bude mít setkání ve středu 4. 1. v 19:00 na faře u 
PsK.  

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: sobota 31.12. 8:00 PsK, 
neděle 1.1. 9:00 CaM, neděle 1.1. 18:00 sv. Josef 

• Dnes v  neděli 25. 12. v 19:00 budou v kostele PsK vánoční nešpory se 
svátostným požehnáním. 

• Ve středu nebude mše svatá v 17.00 u CaM, úmysl bude odsloužen ve čtvrtek 
v 18:00 u PsK.  

• Ve středu je v 17:00 v kostele u Povýšení vánoční koncert, je to koncert 
zvláště pro nás, pro naši farnost, přijměte pozvání a přijďte, pozvěte rodinu 
a přátele na duchovní vánoční koncert do vánočně vyzdobeného kostela. 

• V pátek 30.12. na svátek Svaté rodiny bude při večerní mši svaté obnova 
manželských slibů a po mši si můžeme popovídat u svařáku.  

• V sobotu 31. 12. na Silvestra je mše svatá na poděkování za uplynulý rok v 15:00. 
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 
• Salesiáni Dona Boska v Prostějově přejí celému farnímu společenství v kostele sv. 

Petra a Pavla požehnané Vánoce prožité jako radostné setkání s živým, vřele 
milujícím dítětem Ježíšem. 

• Poděkování: 
- sbírka na splátky za rekonstrukci fary (4.12.2022) - celková částka byla 13 976,- 
Kč 
– sbírka na mládež MDP (11.12.2022) – celková částka byla 8.975,- Kč 
 – pravidelná sbírka na opravy (18.12.2022) – celková částka byla 11.293,- Kč 
 – nedělní prodejní jarmark (18.12.2022) pro klášter v Drastech – celková částka 
byla 3.028,- Kč 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
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• Vánoční sbírka je na salesiánskou komunitu a salesiánské dílo pro mládež 
v Prostějově. 

• V sobotu 31.12.2022 ranní mše v 6:30 nebude. Mše sv. na poděkování na konci 
občanského roku bude v 16:00.  

• V kostele sv. Jana Nepomuckého bude ve dnech 31.12.2022 a 1.1.2023 pouze 
otevřeno pro návštěvníky v době od 10 do 12 hod. 

•  V úterý 27. prosince zveme všechny farníky na svatojanské požehnání, po něm 
bude následovat  vánoční posezení. Jako dobrovolné vstupné přineste malou 
porci cukroví k ochutnání a velkou porci dobré vánoční nálady. Začátek v 15h na 
faře v kapli. 

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 
 

VÁNOČNÍ KONCERT 
 

Milí farníci, srdečně Vás všechny zveme na  
koncert nejkrásnější vánoční duchovní hudby a koled  

CHTÍC, ABY SPAL 
brněnského souboru AURIS BRUNENSIS 
pod vedením Terezy Toufarové za varhanního doprovodu 
Zuzany Čechové. 
Koncert se koná ve středu 28. 12. v 17:00 v kostele 
Povýšení svatého Kříže. 
Dobrovolné vstupné bude použito na náklady koncertu a ve prospěch 
Božího domu, kde se koncert bude konat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023 
Milí přátelé charitního díla, 
 
Velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky. Děkujeme, že jste při minulé sbírce 
2022 vřele přijali koledníky a štědře je obdarovali. V našem regionu se vybralo 1 281 
283, - Kč, díky kterým můžeme lépe pomoci lidem v nouzi. 
 
Díky tomuto krásnému výsledku sbírky můžeme podpořit plánované projekty pro 
rok 2022. Podrobně si je můžete prohlédnout na www.trikralovasbirka.cz/vyuziti/ 
Vaše důvěra je pro nás závazkem a současně povzbuzením pro naši práci. 
 
Další ročník Tříkrálové sbírky proběhne od 1. do 15. ledna 2023 formou sbírky 
klasického koledování, ale i statických pokladniček, nebo online. Z nové sbírky 2023 
chceme: 
Na spoluúčast k započetí projektu rekonstrukce budovy Marta na Martinákově ulici. 
Zde má být zázemí pro pečovatelskou službu a sociální rehabilitaci a krizové 
centrum pomoci. 
Na přímou pomoc potřebným jako jsou osamělé matky v tíživé životní situaci, 
sociálně slabé rodiny a jednotlivci a osoby bez přístřeší.  
A na podporu domácí hospicové péče. Jde o jednorázovou podporu hospicové 
služby, kterou pro oblast Prostějovska zajišťuje pracoviště Olomouc. 

Prosíme o Vaši štědrost. 
František Hynek, ředitel Charity Prostějov 

 
VÁNOČNÍ POZDRAV A PŘÁNÍ 
 
Milí bratři a milé sestry, 
prožíváme společně Vánoce, svátky Narození našeho 
Spasitele Ježíše Krista. Evangelista Jan tajemství této veliké 
události vyjádřil slovy: 
„V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v 
temnotě a temnota ho nepohltila.“ 
Kéž Vám společné slavení liturgie v kostele, osobní modlitba a setkání v rodinách i s 
přáteli dá zakusit, že s Ježíšem je náš život plnější a že On je tím Světlem, které 
zahání stíny i naší doby a projasňuje životní situaci každého z Vás. 
To Vám všem přeji a vyprošuji spolu se svými spolubratry v biskupské službě 
Antonínem  a Josefem   biskup +Josef Nuzík, administrátor diecéze 
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CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s. 
Filipcovo nám. 20/4, 796 01 Prostějov, http://prostejov.dcpr.cz/, 

cprprostejov@ado.cz, tel. 732 293 954 
 

 
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 

 
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. 
 

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. 
 
 

 

http://prostejov.dcpr.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
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OTEVŘENÉ BETLÉMY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 25. 12. 26. 12. 27. 12. 28.12. 
29. a 
30.12 

31. 12. 2022 1. 1. 2023 

Povýšení 
sv. Kříže  

13–18 9–18 9-15 9–18 9–15 13–18 

Sv. Cyril  
    a Metoděj 

14.30–16.30  
 

  
14.30–
16.30 

Sv. Josef   
   (Krasice) 

16–18  
 

   

Sv. Bartoloměj  
   (Vrahovice) 

14–16   
 

   

Sv. Petr a Pavel 14–16  
    

Sv. Jan 
   Nepomucký 

10–12  
 

 10–12 
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Mše svaté v Prostějově od 25. 12. 2022 do 1. 1. 2023 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

Neděle 
25. 12. SLAVNOST 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. Jana Nepomuckého 11:00 
sv. Josefa 18:00 

sv. Petra a Pavla 18:30 

pondělí 
26. 12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 

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

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

Úterý 
27. 12. 

Svátek sv. Jana, apoštola a 
evangelisty Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
28. 12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 

Povýšení sv. Kříže 8:00 

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
29. 12. Pátý den v oktávu Narození Páně 

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

Pátek 
30. 12. 

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a 
Josefa 

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

sobota 
31. 12. 

Sedmý den v oktávu Narození 
Páně  

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

Neděle 
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. Josefa 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 
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