Nedělník pro Slavnost Ježíše Krista Krále 24. 11. 2019

1. ČTENÍ 2 Sam 5,1-3
Izraelité jen postupně přecházejí z kmenového uspořádání k podobě království. První král Saul
nedokázal unést pokušení moci, a tak neposlechl Hospodina. Nakonec padl v bitvě. Jižní část
země si za krále zvolila Davida (těsně před rokem 1000 př. Kr.), ale Sever ještě sedm let váhal,
než ho také přijal za svého krále. Od tohoto okamžiku prožíval Izrael zlatý věk svého rozvoje.
Všechny izraelské kmeny přišly k Davidovi do Hebronu a řekly: „Hle, jsme tvá kost
a tvoje maso. Již dávno, když byl Saul králem nad námi, řídil jsi všechny záležitosti
Izraele a Hospodin ti řekl: Ty budeš pást můj izraelský lid, ty budeš vládcem nad
Izraelem.“
Přišli tedy všichni přední mužové izraelští ke králi do Hebronu a král David s nimi v
Hebronu uzavřel smlouvu před Hospodinem, oni pak pomazali Davida za krále nad
Izraelem.
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Město Jeruzalém nepatří žádnému z kmenů Izraele, ale přímo králi Davidovi. Je symbolem
spojení všech Izraelitů. Společné zakotvení je nejen v králi, ale především v Hospodinově chrámu,
který později vybudoval Davidův syn Šalamoun.

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.
2. ČTENÍ Kol 1,12-20
Tento hymnus otevírá list Kolosanům. Obsahuje několik zcela zásadních pravd víry o Kristu a
vykoupení. Dnes zní jako chvalozpěv na Krista.
Bratři! Děkujeme Bohu Otci, že vás uschopnil k účasti na dědictví věřících ve světle.
On nás totiž vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna.
V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.
On je věrný obraz neviditelného Boha, dříve zrozený než celé tvorstvo. V něm bylo
stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný: ať jsou to andělé při
trůnu, ať jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti. Všecko je
stvořeno skrze něho a pro něho. Kristus je dříve než všechno ostatní a všechno trvá
v něm.
A on je hlava těla, to je církve: on je počátek, prvorozený mezi vzkříšenými z
mrtvých. Tak má ve všem prvenství. Bůh totiž rozhodl, aby se v něm usídlila
veškerá plnost dokonalosti, a že skrze něho usmíří se sebou všecko tvorstvo jak na
nebi, tak na zemi tím, že jeho krví prolitou na kříži zjedná pokoj.
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EVANGELIUM Lk 23,35-43
Vrcholná scéna kříže rozehrává řadu odkazů k předchozímu textu evangelia i ke starozákonním
knihám. Všimněme si tří rovin výsměchu (farizeové, vojáci, lotr). Poslední má svůj pozitivní
protějšek. Právě zde, na kříži, se láme moc zla. Zde Ježíš zjevuje svoji skutečnou moc.
Když Ježíše ukřižovali, členové velerady se mu vysmívali: „Jiným pomohl, ať
pomůže sám sobě, je-li Mesiáš, Boží Vyvolený!“
Posmívali se mu i vojáci, přistupovali, podávali mu ocet a říkali: „Když jsi židovský
král, zachraň sám sebe!“ Nad ním byl totiž nápis: „To je židovský král.“
Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „Copak ty nejsi Mesiáš?
Zachraň sebe i nás!“
Druhý ho však okřikl: „Ani ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému
trestu! My ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme
spáchali, ale on neudělal nic zlého.“
A dodal: „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.“
Odpověděl mu: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Na konci církevního roku bych Vám všem chtěl, sestry a bratři, poděkovat. Za to,
že jsme doběhli nebo došli opět do cíle a uchovali si víru. Děkuji za Vaše
modlitby za farnost a za ty, kdo byli ustanoveni ke službě v ní. Děkuji Vám za
Vaši obětavost při službě ve farnosti, díky níž můžeme slavit bohoslužby, starat se
o kostely a kaple, vyučovat náboženství a mnohé další. Děkuji za Vaši štědrost,
která umožňuje po finanční stránce existenci farnosti. Děkuji za Vaši trpělivost,
která nám umožňuje překonávat naši lidskou omezenost.
• V neděli 17. 11 se konala sbírka na Charitu, vybralo se: 19893,-Kč. Pán Bůh
zaplať!
• V uplynulém týdnu farnost dar kostel na „na kostel“ ve výši 2x1000,- a 3500,- Kč.
Pán Bůh zaplať!
• Příprava rekonstrukce fary se posunula o kousek dál. Jelikož je to památkově
chráněný objekt, je potřeba postupovat v součinnosti s orgány památkové péče.
Přináší to nevýhody, ale i výhody. V příštím roce za finanční účasti „památkářů“
proběhne stavebně historický průzkum a zaměření fary. Poté již se bude moci
pokročit k plánování postupu rekonstrukce. Dále byla podána žádost o dotaci
z programu Regenerace městské památkové zóny na restaurování a repasování
oken a dveří v přízemí do Filipcova náměstí. Především vstupní dveře do fary již
tento zásah opravdu nezbytně potřebují. Podíl farnosti by měl činit 50% částky.
I tak se ale musí dělat nezbytné kroky k udržení funkčnosti budovy, což např.
znamenalo nahrazení průtokového plynového ohřívače vody, který dosloužil za
elektrický zásobníkový – fara má dvoutarifovou sazbu C 25d (noční proud). (Loni
se pro jinou část fary muselo udělat něco podobného).
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V pátek 28. 11 proběhne kolaudace dalších tří zrestaurovaných zastavení křížové
cesty. Financování je zajištěno dotací MK a výtěžkem benefičního koncertu na
tento účel.
Mandát pastorační rady naší farnosti skončil, proto je třeba ustanovit novou
pastorační radu, tu tvoří farář a ostatní duchovní; delegáti církevních
sdružení, hnutí, škol, atd…; volení členové; a členové jmenovaní farářem.
Proto si Vás dovoluji požádat, abyste podali návrhy, z nichž se, po
vysloveném souhlasu navržených, vytvoří kandidátní listina pro volby do
pastorační rady. Každý člen farnosti (pravidelný účastník nedělních
bohoslužeb) starší patnácti let může navrhnout až šest členů farnosti
(pravidelných účastníků nedělních bohoslužeb) starších osmnácti let.
Návrhy napište na připravený lístek a vhoďte do 24. 11 včetně do připravené
krabice v kostele nebo do schránky v předsíni fary.
V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
Dnes v neděli 24. 11 se koná pravidelná měsíční sbírka na opravy.
Ještě dnes v neděli 24. 11 je možné si po bohoslužbách u PsK zakoupit kalendáře,
které jsou připraveny pro ty, kdo projevili zájem čárkou u příslušného kalendáře.
Od pondělí 25. 11 budou zbývající kalendáře nabídnuty každému, kdo má zájem.
V úterý 26. 11 v 18:00 bude mše svatá slavena v kapli Nejsvětější Trojice.
Ve středu 27. 11 bude v 16:00 mše svatá v kapli sv. Anny.
Ve středu 27. 11 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní
povolání.
SEMINÁŘ V DUCHU SVATÉM PODLE SIEVERSE
Kdo chcete obnovit a znovu zapálit svá srdce pro Krista, je zde nabídka dalšího
běhu semináře podle Sieverse, který pořádají farníci farnosti Povýšení svatého
Kříže v Prostějově. Další setkání bude ve středu 27. 11 v 18:45. Ještě je možné se
připojit.
Za společenství zve Jiří Frýbort
Ve čtvrtek 28. 11 bude v 10:30 mše svatá v kapli sv. Andělů strážných.
Výuka náboženství probíhá ve čtvrtek v 16:30 v budově ZŠ při CMG, po výuce je
možné se v 17:30 zúčastnit mše svaté s katechezí pro děti v kostele PsK. Ve
čtvrtek 5. 12 bude v budově církevní ZŠ Den otevřených dveří. Z tohoto
důvodu neproběhne klasická výuka náboženství. Místo sezení ve škole Vás
i děti zveme na 17:30 hod. ke společné mši sv. v kostele Povýšení sv. Kříže,
při které proběhne mikulášská nadílka. Počítáme samozřejmě i s účastí
mladších sourozenců.
V pátek 29. 11 bude v 16:30 schůzka všech ministrantů! Určitě přijďte!
V pátek 29. 11 se v 17.00 koná v katechetickém sále příprava na první sv.
přijímání.
V neděli 1. 12 se budou žehnat adventní věnce!
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• Stále hledáme zpěváky, kteří by se ujali zpívání částí ordinária a žalmu na nedělní
ranní mši sv. u PsK. Rozpis je připraven v sakristii.
• Prosím o modlitbu za kněze a jáhny v našich farnostech.
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
• V neděli 17.11 se konala sbírka na Charitu, vybralo se 13711,- Kč. Pán Bůh
zaplať!
• Zveme všechny přátele duchovní hudby na koncert Varhanního festivalu Karla
Hejduška. Koncert se koná v neděli 24. 11 v kostele sv. Petra a Pavla v 15.00
hodin. Vystupovat bude brněnská varhanice Dr. Věra Heřmanová
• V pondělí 25. 11 budou MM součástí modlitby čtyř růženců v 16:45 v kostele
PaP.
• Chrámový sbor v kostele sv. Petra a Pavla zkouší ve středu po večerní mši
sv. Sejdeme se jako obvykle na kůru.
• Ve čtvrtek 28. 11 v 10:40 se na Petrské faře-Trefě uskuteční její kolaudace.
Prosíme o modlitbu.
• Zkouška scholičky na první adventní neděli bude v sobotu 30. 11 v 16 hodin v
kostele sv. Petra a Pavla. Rádi přivítáme další mladé zpěváky. Bližší informace
naleznete na webových stránkách farnosti.
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

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY NA SLAVNOST KRISTA KRÁLE

Srdečně Vás zveme na koncert duchovní hudby z období baroka do kostela
Povýšení svatého Kříže v neděli 24. 11 v 16:00.
Znít budou varhany, housle, sólový i sborový zpěv; účinkuje deset hudebníků a
zpěváků, z nichž mnozí se hudbě věnují profesionálně.
Vstupné je dobrovolné a výtěžek koncertu bude věnován na opravu mobiliáře
kostela Povýšení svatého Kříže.

ČERVENÁ STŘEDA

Červená středa je setkání na podporu pronásledovaných pro víru ve středu
27. 11. 2019 v 18:00 hodin v kostele Povýšení svatého Kříže v Prostějově
Přijďte vyjádřit svou podporu pronásledovaným pro své náboženské přesvědčení.
PROČ? Šest lidí z deseti na Zemi nemá náboženskou svobodu. Vážná porušení náboženské
svobody se dějí ve 38 zemích světa.
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V tento den chceme více myslet a modlit se za lidi pronásledované pro své náboženské přesvědčení
na celém světě. Základním poselstvím iniciativy je prosazování svobody vyznání,
vzájemné tolerance ve společnosti a podpoření solidarity se všemi obětmi pro víru
ve světě.
„…víra není důvodem k pronásledování, ale zušlechťuje život společnosti a
vnáší do života vyšší smysl…“ (biskup Václav Malý)
Červené svíčky s sebou.
Více informací na www.cervenastreda.cz – www.facebook.com/cervenastreda
Akci koordinuje Česká biskupská konference společně s Ekumenickou radou církví v ČR a
Federací židovských obcí v ČR ve spolupráci s křesťanskou organizací Aid to the
Church in Need.

ADVENTNÍ ZASTAVENÍ

Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově Vás zve na ADVENTNÍ
ZASTAVENÍ v očekávání Mesiáše (proroctví ve Starém zákoně) v neděli 1. 12
v 15:00 v kostele Povýšení svatého Kříže. Náplní bude recitace a zpěv v podání
žáků a studentů CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově. Po ukončení programu se těšíme na
setkání u malého občerstvení v katechetickém sále.

HODINA PRO HOSPODINA

Dne 1. prosince v 17:00 všechny zveme do kostela sv. Petra a Pavla ke ztišení a
společné modlitbě během adorace na začátku adventní doby a církevního roku.
Pokusme se najít si hodinu během našich rušných dní, v níž se společně obrátíme k
nebi, na chvíli se zastavíme a zaměříme se na toho, kdo je opravdovým Smyslem
života. Doprovází schola Dejme toMu.

MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV

• Církevní silvestr KARNEVAL V BENÁTKÁCH se bude konat v
sobotu 30. 11 v Brodku u Prostějova, nejprve bude mše svatá v 18.00, pak
následuje program v hasičárně. Hosté ve společenském oděvu s karnevalovou
škraboškou nebo v karnevalovém kostýmu jsou obzvlášť vítáni.
• CROSSNA – spolčo pro mládež z našeho prostějovského děkanátu. V pátek
6. 12. 2019 v Prostějově u PaP, začátek v 18:30 mší svatou v kostele svatých Petra
a Pavla, konec ve 22:30. Vezměte s sebou prosím i něco dobrého na zub!
www.mladezprostejov.cz.

RORÁTY

Roráty 2019 - Anděl Páně zvěstoval
v kostele Povýšení sv. Kříže – pondělí–středa–pátek
• 6:30 hod. vyzvednutí lampiček na faře
• sraz u sochy sv. Jana Nepomuckého na náměstí 6:45 hod. průvod do kostela
• program v kostele
5

• 7:10 hod. snídaně na faře 7:30 hod. odchod do školy
Začínáme 2. prosince

CO DĚLAT S KARTIČKAMI PRO DĚTI?

Na adrese www.katechetiolomouc.cz/news/metodika-ke-kartickam-na-nedele najdete
inspiraci, jak pracovat s dětmi s nedělním evangeliem, a hlavně tam najdete různé materiály
k vytištění pro práci s kartičkami a nedělním evangeliem.

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV

Nám. J. V. Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice,
http://prostejov.dcpr.cz/, cprprostejov@ado.cz, tel.731 626 126

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MAMINKY
Pondělí 2.12. 2019, 9–12 hodin, nám. J.V. Sládka 2, Prostějov – Krasice
P. Emil Matušů SDB Mateřství – duchovní cesta ženy
Svátost smíření, mše svatá
Na akci je nutné přihlásit na: 1url.cz/tMQj0
Součástí programu je hlídaní dětí
kontakt: cprprostejov@ado.cz
Zveme všechny zájemce na PLETENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
V PÁTEK 29.11. 2019 v 9–12 a v 15–19 hodin
Centrum pro rodinu Prostějov, mám. J.V. Sládka 2, Prostějov – Krasice
Sebou: korpus, ozdoby, držáky na svíčky, svíčky…
informace na: cprprostejov@ado.cz nebo 608 226 464

SHM PROSTĚJOV

Máš rád/a hory, lyže nebo snowboard? Tak právě tebe hledáme do našeho
expedičního týmu! Přidej se k nám a pokus se s námi zdolat druhou nejvyšší horu
světa – obávanou K2.
Náš base camp bude chata Annaberg, která se nachází jen několik desítek metrů od
sjezdovky. Těšit se můžeš nejen na lyžování nebo snowboard, ale také na přírodu,
hry ve sněhu i vevnitř a na nové zážitky a kamarády.
Tak neváhej, přihlas se na https://shmpv.cz a vytvoř společenství s námi a s
Bohem.
Těší se na tebe Terka Thonová, Laďa Banďouch, Petr Nedbal, Terka Marková,
Klára Popelková, Luďa Procházka a Majda Talandová.
P.S. Kdo můžete, dovezte s sebou cukroví �

UPOZORNĚNÍ ARCIBISKUPA OLOMOUCKÉHO VĚŘÍCÍM

Drazí bratři a sestry,
k základní struktuře katolické církve patří biskupství a farnosti, nebo také řehole a
hnutí či spolky, které mají církevní schválení, ale prostor církve je otevřený i pro
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mnoho duchovních společenství, která jsou součástí farností. Důležitým znakem
zdravého společenství je jednota s místní i světovou církví. Pokud se nějaké
společenství od církve odtrhne, či prohlásí za samostatnou církev, stává se
schizmatickým. Kdo se aktivně zapojuje do života schizmatického společenství, je
automaticky exkomunikován, to znamená: dokud se nezřekne schizmatu, nemůže
platně přijímat rozhřešení ve svátosti smíření a nemůže hodně přijímat svátost
eucharistie, která je výrazem hlubokého sjednocení s církví. Protože v naší diecézi
působí několik takových nových církví, upozorňuji všechny věřící, že žádný člověk
nemůže být ve dvou církvích zároveň.
Například: Zakladatel komunity Královny míru v Medžugorji františkán Tomislav
Vlašič, který později odešel do Itálie, kde vystoupil z řádu a byl převeden do laického
stavu, založil spolu s jednou členkou tohoto společenství Stefanií Caterinou 20.
května 2018 novou církev s názvem „Církev Ježíše Krista celého vesmíru“. Toto učení
je blud a rafinované zlo, jež nepochází od Boha. Bylo tam tolik dobrého, tolik modliteb a vše vypadalo
svatě a nevinně. Nebylo lehké se tohoto učení vzdát. Poznala jsem, že je založeno na výjimečnosti,
důležitosti, mimořádnosti, falešné mystice, vědění a poznávání Boha neobyčejným způsobem, a to vede
k pýše, vyznala jedna bývalá členka, která děkuje Bohu za milost a sílu se z tohoto učení
vymanit. Toto společenství má i své neplatně svěcené kněze, kteří neplatně slouží mši
svatou a působí také u nás.
Totéž platí o Byzantském katolickém patriarchátu, který vznikl 5. dubna 2011.
Biskupové patriarchátu jsou bývalí katoličtí kněží, kteří byli exkomunikovaní z
Katolické církve. Jejich biskupské svěcení zpochybnila Kongregace pro nauku víry a
oni sami zatím nepředložili hodnověrné doklady o svém svěcení. Prvním patriarchou
se stal Eliáš Antonín Dohnal pocházející z Arcidiecéze olomoucké, který byl za
nedovolené biskupské svěcení a za schizma exkomunikován z Katolické církve. Sídlo
patriarchátu je na Ukrajině, ale nedaleko Olomouce mají svůj klášter, v němž podle
oznámení na jejich webových stránkách na své synodě dne 14. října 2019 prohlásili
papeže Františka za heretika a zvolili nového papeže.
Problematické je také Kněžské bratrstvo svatého Pia X. Papež František sice 4. dubna
2017 umožnil katolickým biskupům udělovat licence pro věřící, kteří se účastní
pastoračních aktivit bratrstva, ale Bratrstvo je v České republice od prosince 2017
samostatnou registrovanou církví na Ministerstvu kultury a zatím nenavázalo žádné
vztahy s Českou biskupskou konferencí. Proto zatím u nás biskupové žádné licence
nemohou udělovat. Něco jiného je Kněžské bratrstvo sv. Petra, které také slaví mši
svatou takzvaně postaru a v latině, ale je v jednotě s vedením katolické církve, a proto
se katolíci mohou účastnit i jejich bohoslužeb.
Nikoho nesoudím, ale považuji za svou povinnost věřící diecéze upozornit na situace,
kdy ztrácejí jednotu s církví a tím také možnost hodně přijímat svátosti. Modlím se za
obrácení a kající návrat do církve těch, kteří zbloudili, a o modlitbu na tento úmysl
prosím také vás všechny.
arcibiskup Jan
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den
Ne
24.11.

liturgická oslava
SLAVNOST JEŽÍŠE
KRISTA KRÁLE

Po
25.11.

Pondělí 34. týdne
v mezidobí

Út
26.11.

Úterý 34. týdne
v mezidobí

St
27.11.

Středa 34. týdne
v mezidobí

Čt
28.11.

Čtvrtek 34. týdne
v mezidobí

Pá
29.11.

Pátek 34. týdne
v mezidobí

So
30.11.

Svátek sv. Ondřeje,
apoštola

Ne
1.12.

1. NEDĚLE
ADVENTNÍ

kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa, Krasice
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Nemocnice
sv. Petra a Pavla

čas
7:30
9:00
9:00
10:30
18:00
18:30
8:00
16:00
18:30

Nejsvětější Trojice

18:00

Povýšení sv. Kříže
Charita – Polišenského
sv. Anny
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Andělů strážných
Povýšení sv. Kříže
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
sv. Josefa, Krasice
sv. Petra a Pavla

8:00
10:00
16:00
17:00
18:30
6:30
8:00
10:30
17:30
8:00
18:00
18:30
6:30
8:00
17:00
7:30
9:00
9:00
10:30
18:00
18:30
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