Nedělník pro Slavnost Ježíše Krista Krále 25. 11. 2018
1. ČTENÍ Dan 7,13-14
V Dan 7 autor využil literární druh apokalypsy. Pomocí barvitých fantastických obrazů popisuje
scénu konce věků. Nejprve popsal scénu se čtyřmi „zvířaty“, představujícími čtyři říše, která
ohrožují zemi, pak ale vystoupí Bůh, který zasedne na trůn, a tito netvorové jsou poraženi. Na to
navazuje náš text.
Díval jsem se v nočním vidění, a hle – s nebeskými oblaky přicházel někdo jako syn
člověka, došel až k starci velikého věku, přivedli ho k němu. Byla mu dána moc,
sláva a království a sloužily mu všechny národy, kmeny i jazyky: jeho moc je moc
věčná, a ta nepřestane, jeho království nebude zničeno.
ŽALM 93
Bůh je Pánem světa. Možná o tom pochybujeme… Ale dnes máme naplno vyznat: Bůh je Král
králů, on vládne světu a nikdo mu jeho moc nemůže vzít.

Hospodin kraluje, oděl se velebností, – oděl se Hospodin, opásal se mocí.
Dal světu základ, – že nezakolísá. – Pevný je trůn tvůj od pradávna, – jsi od
věčnosti.
Tvé výroky jsou nejvýš spolehlivé, – tvému domu přísluší svatost, Hospodine, – na
věčné časy.
2. ČTENÍ Zj 1,5-8
Kniha Zjevení je pojata jako dopis. První část našeho textu je vlastně pozdrav – v originále:
„Milost a pokoj… od Ježíše Krista, svědka hodného víry…“. Proto končí „Amen“. A tento
dopis je psán jako povzbuzení pronásledovaným křesťanům: Ježíš přes všechno pronásledování
zvítězil. Nebojte se!
Ježíš Kristus je svědek hodný víry, prvorozený z mrtvých a vládce nad pozemskými
králi. Tomu, který nás miluje, který nás svou krví zbavil hříchů a udělal z nás
královský národ a kněze Boha, svého Otce, tomu buď sláva a vláda na věčné věky!
Amen.
Hle, přichází v oblacích! Každé oko ho uvidí, i ti, kdo ho probodli, a budou pro něj
naříkat všechna pokolení na zemi. Ano, amen.
Já jsem alfa i omega, praví Pán Bůh, který je, který byl a který přijde, Vševládný.
EVANGELIUM Jan 18,33b-37
Text je součástí Janova popisu pašijí. Jde tu o každé slovo. Janovská teologie často slova jako
„král, království, pravda…“ vyzdvihuje a dává jim teologický význam. Pilát zde stejně jako jiní
před ním odmítá Ježíši naslouchat a vzít vážně jeho i slova o Kristově království.
Pilát se zeptal Ježíše: „Ty jsi židovský král?“
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Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám ze sebe, anebo ti to řekli o mně jiní?“
Pilát odpověděl: „Copak jsem já žid? Tvůj národ, to je velekněží, mi tě vydali. Čeho
ses dopustil?“ Ježíš na to řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje
království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán
židům. Ne, moje království není odtud.“ Pilát se ho zeptal: „Ty jsi tedy přece král?“
Ježíš odpověděl: „Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na
svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Dnes v neděli 25.11 bude každá mše svatá zakončena adorací s obnovou
zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
• V neděli 18.11. se konala listopadová pravidelná měsíční sbírka na opravy a
údržbu kostelů a fary, vynesla: 21138,- Kč, Pán Bůh zaplať!
• Příprava na první svaté přijímání bude v pondělí 26.11 v 16.30 (POZOR
ZMĚNA) na faře v rybárně a v pátek 30.11 v 16:00 na faře v rybárně.
• V pondělí 26. 11 se po večerní mši svaté sejdeme k modlitbě breviáře za naši
farnost a za kněze.
• Ve středu 28. 11 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povol.
• Ve čtvrtek 29. 11 se po ranní mši svaté koná v kostele PsK adorace za povolání.
• Ve čtvrtek 29. 11 v 16:30 se koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
• Ve čtvrtek 29. 11 je při večerní mši svaté v 17:30 v kostele PsK katecheze pro
děti. V Biblické abecedě máme pro následující týden určeno písmeno " CH ".
• V pátek 30.11 v 16:30 zveme všechny mladší ministranty (první až pátá třída) na
schůzku – sraz před kostelem.
• V neděli 2.11. se budou při každé mši svaté žehnat adventní věnce, nezapomeňte
si přinést ten svůj!
Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov, Filipcovo nám, 20/4, Prostějov, 796
01,734684784, email: faprostejov-psk@ado.cz, www.prostejovfarnost.mzf.cz, farář a děkan P.
Aleš Vrzala,  777162338
Farnost sv. Petra a Pavla Prostějov
• Ve středu 28. 11 bude v 17:00 v kapli sv. Lazara setkání spol. Modlitby matek.
Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla Prostějov, Lidická 1894/1a, Prostějov, 79601, email:
faprostejov-spap@ado.cz, www.petrskafarnost.cz, administrátor P. Pavel Čáp SDB,  732656997

Farnost Mostkovice (kontakt viz Povýšení sv. Kříže)
• V neděli 18.11.se konala listopadová pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu
kostelů a fary, vynesla: 2437,-Kč Pán Bůh zaplať!
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• Srdečně zveme všechny na společnou výrobu ADVENTNÍCH VĚNCŮ; Kde:
V KNIHOVNĚ NA FAŘE V MOSTKOVICÍCH; Kdy: V sobotu 1. 12. 2018
v 17 hod.; S sebou: Korpus na věnec, svíčky a bodce na svíčky. K dispozici:
Chvojí, přírodní materiály, sušené plody, tavící pistole a drátky; Pro děti: Tvořící
dílnička. Občerstvení: Svařené víno, dětský punč…..
• HODINA PRO HOSPODINA se bude konat 25.11.2018 v 15:00 v kostele
sv. Petra a Pavla Přijďte s námi na konci církevního roku děkovat Pánu Bohu
za vše, jak se v našich životech projevuje. Pomozte nám tak společně při
zamyšlení, modlitbě, tiché adoraci a zpěvu scholy Dejme toMu co nejlépe
oslavit Boha a dovolit Mu více vstoupit do našich dní.
• Animátoři děkanátu Prostějov si vás dovolují pozvat na církevní silvestr
PRVNÍ REPUBLIKA v sobotu 1.12. v Brodu u Prostějova: 18:00 mše
svatá v kostele, 19:30 zahájení v sále hasičárny. Hosté ve společenském či
dobovém oděvu a ti z vás, kteří obohatí večerní tabuli, jsou obzvlášť vítáni.
• V neděli 2.12. po mši sv., která začíná v 9:00 v kostele sv. Cyrila a Metoděje
– vás, milé děti, zveme s vašimi rodiči i blízkými na Mikulášskou nadílku.
• V neděli 2.12. se v kostele PsK bude konat Adventní zastavení –
duchovní vstoupení do doby adventní pořádané CMG.
• V neděli 2. 12. se v 15:00 v kostele CaM uskuteční duchovní adventněvánoční koncert smíšeného komorního sboru Ateneo pro SŠ, ZŠ a MŠ
Jistota o.ps.
• Zveme všechny děti na roráty, které budou od 3.12. do vždy v pondělí
ve středu a v pátek v kostele Povýšení sv. Kříže. Sraz v 6:30 u sochy sv.
Jana Nepomuckého, 6:45 roráty, 7:15 snídaně a potom hurá do školy!
• CROSSNA – spolčo pro mládež z našeho prostějovského
děkanátu. V pátek 7. 12. 2018 v Němčicích nad Hanou, začátek v 19:00
mší svatou v kostele sv. Máří Magdalény. www.mladezprostejov.cz
CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z. s.

Nám. J. V. Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice,
http://prostejov.dcpr.cz/, cprprostejov@ado.cz, tel. 608 228 464

MATEŘSKÉ CENTRUM – každé pondělí od 9 - 12 hod
Mateřské centrum nabízí prostor pro maminky i děti. Děti se vydovádí, zatancují si, zazpívají,
něco vyrobí (závisí na aktuálním programu) a získají kontakt se svými vrstevníky. Program
pro maminky probíhá bez odloučení od dětí. Vítány jsou všechny maminky a děti.
PRVNÍ ŠKOLIČKA – každé úterý a čtvrtek od 8.30 do 11.30 hod
Dopolední adaptační kroužek pro děti od 2 do 4 roků. Účast v kroužku usnadňuje přípravu
na nástup do MŠ, připravuje na separaci od rodičů a navazování vztahů s vrstevníky v malé
skupině a bezpečném prostředí. PŘIJÍMÁME NOVÉ DĚTI.
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PLETENÍ
ADVENTNÍCH
VĚNCŮ

Kdy: pátek 30. listopadu
2018; Přijít můžete: od
10:00 – 18:00 hodin.
Sebou si přineste vlastní
korpus a svíčky pop.
ozdoby a dobrou náladu.
Chvojí bude zajištěno;
Přihlásit se můžete
na:https://1url.cz/OMw
1U; nebo na: tel: 608 228
464 či emailem na adresu:
cprprostejov@ado.cz

den

Ne
25.
11.

Nedělník můžete dostávat
do emailové schránky,
přihlášení je možné na
adrese
nedelnik@centrum.cz.

SLAVNOST
JEŽÍŠE KRISTA
KRÁLE

Po
26.
11.

Pondělí 34. týdne
v mezidobí

Út
27.
11.

Úterý 34. týdne
v mezidobí

St
28.
11.

V případě vašeho zájmu
o některou z nabídek, se
můžete přihlásit u Bc.
Blanka Neckařová, tel:
608 228 464 nebo
emailem na adresu:
cprprostejov@ado.cz.
Programy jsou
podpořeny z dotačního
programu Rodina MPSV
ČR, Olomouckým
krajem a městem
Prostějov.

liturgická oslava

Středa 34. týdne
v mezidobí

Čt
29.
11.

Čtvrtek 34. týdne
v mezidobí

Pá
30.
11.

Svátek sv. Ondřeje,
apoštola

So
1.
12.

Sobota 34. týdne
v mezidobí

Ne
2.
12.

1. NEDĚLE
ADVENTNÍ
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kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Mostkovice
sv. Josefa, Krasice

čas
7:30
9:00
9:00
10:30
11:00
18:00

sv. Petra a Pavla

18:30

Povýšení sv. Kříže
Nemocnice
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže

8:00
16:00
18:00
18:30
8:00

Povýšení sv. Kříže

18:00

Povýšení sv. Kříže
Charita – Polišenského
sv. Anny
sv. Cyrila a Metoděje
Mostkovice
sv. Petra a Pavla

8:00
10:00
16:00
17:00
18:00
18:30

sv. Petra a Pavla

6:30

Povýšení sv. Kříže
sv. Andělů strážných
Povýšení sv. Kříže

8:00
10:30
17:30

Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Jana Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Mostkovice
sv. Josefa, Krasice
sv. Petra a Pavla

8:00
18:00
18:30
6:30
8:00
17:00
7:30
9:00
9:00
10:30
11:00
18:00
18:30

