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Nedělník pro Slavnost Ježíše Krista Krále 21. 11. 2021 
1. ČTENÍ Dan 7,13-14 
V sedmé kapitole knihy proroka Daniela autor využil literární druh apokalypsy. Pomocí 
barvitých fantastických obrazů popisuje scénu konce věků. Nejprve popsal scénu se čtyřmi „zvířaty“ 
(představují čtyři říše, které ohrožují zemi), pak ale vystoupí Bůh, 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. 
Odpověď: Hospodin kraluje, oděl se velebností. 
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 text 
začíná: „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 jeho království. 
Pilát se zeptal Ježíše: „Ty jsi židovský král?“ 
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 
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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 

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

• DNES SE KONÁ SBÍRKA NA OPRAVY A ÚDRŽBU. 
• Sbírka na Charitu vynesla 21.300, - Kč Všem Pán Bůh zaplať. 
• Prosím, pamatujte na farnost svými finančními příspěvky a dary. 

V hotovosti můžete přispět farnosti v kostele při sbírce, do kasičky nebo 
předáním daru faráři nebo kaplanovi.   
Bezhotovostně můžete přispět zasláním daru na účet farnosti 
1500345309/0800 (ze zákonných důvodů uvádějte, prosím, že se jedná o dar (na 
hlavní činnost)), obdobně můžete přispět farnosti na její činnost také kartou 
pomocí platební brány: https://sbirka.prostejovfarnost.cz  
O potvrzení o daru si můžete požádat zde: http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk 
 

VLÁDNÍ OPATŘENÍ 
• Od 22. 11. platí tato pravidla:  

 Bohoslužby 
• Není třeba dokládat OTN 
• U vchodu se používá dezinfekce. 
• Ti, kdo nejsou členy jedné domácnosti, dodržují rozestupy 

1,5 m. 
• Jako ochranu nosu a úst je nutné použít respirátor nebo 

obdobný prostředek splňující předepsané parametry.  
• Je doporučeno vynechat podání ruky a přijímat na ruku.  

 Ostatní aktivity uvnitř budov se mohou konat v počtu 20 osob, při 
konání akcí s větším počtem účastníků je třeba kromě předepsané 
ochrany dýchacích cest také a) mít platný test RT-PCR pro mladší 18 let 
nebo mající kontraindikace pro očkování nebo pro rozočkované  b)nebo 
mít 14 dnů od ukončeného očkování nebo c)nebo mít do 180 dnů od 
prodělání covidu a být schopen toto prokázat, toto má pro některé 
skupiny a činnosti svá pravidla.  
 

SVÁTOST SMÍŘENÍ  

https://sbirka.prostejovfarnost.cz/
http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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• 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 – 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. 

 
OTEVŘENÝ KOSTEL 

• Kostel PsK je otevřený v době bohoslužeb a obvykle od 9:00 do 17:00 
Z technických nebo organizačních důvodů může být dočasně zavřený.  

• Bylo by hezké, kdybyste se zapojili do služby hlídání kostela. Otevřeného 
kostela využívá jak mnoho z vás farníků, tak lidí nevěřících. Rozpis je opět 
umístěn na stolku v kostele. 

• Hledáme nové posily na úklid kostela PsK. Hlaste se v sakristii v hojném 
počtu, je to služba, kterou zvládne opravdu každý. Služba se opakuje jednou za 
jedenáct týdnů. Děkuji těm, kteří jsou již do této služby zapojení a vítám 
nováčky. 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
• Prosíme rodiče, aby se ozvali svému katechetovi, případně faráři, zda je 

dítě zdravé a může/nemůže přijít do náboženství. Podle toho se rozhodne, 
které skupině se výuka konat bude a které nebude. Budete o tom 
informováni e-mailem nebo SMS. 

• Výuka pro 5 ročník se koná online. 
• Vyučování probíhá v prostorách ZŠ při CMG. 
• Vyučuje se v šesti skupinách: 1.,2.,3.,4.,5., a 6-9. 
• Přihlášky jsou k dispozici v kostelích a na povyseni.dpv.cz. 
• Jedná se o pravidelnou volnočasovou aktivitu v neměnném kolektivu – není třeba 

dokládat OTN. 
 

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ  
• Další setkání se uskuteční v pátek 3. 12. v 16:30 v katechetickém sále nad 

sakristiemi, vstup z Lutinovovy ulice. 
 

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 
• Další setkání proběhne v sobotu 27. 11. v 18:00 na faře. 
• Jedná se aktivitu v počtu do 20 účastníků, není třeba dokládat OTN. 
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PŘÍPRAVA DOSPĚLÝCH NA KŘEST  
• Na podzim začne příprava dospělých na křest. Neváhejte oslovit ty, kdo o křtu 

uvažují nebo hledají Boha. Vlastnímu katechumenátu předchází období rozlišení a 
rozhodování prekatechumenát.  

 
OSTATNÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE 

•  „Farní kancelář “– je vhodné se domluvit dopředu telefonicky nebo emailem. 
Je samozřejmě také možné jednoduše přijít na faru a zazvonit, to ale někdy 
nemusí být úspěšné. 

• Zapisování úmyslů na mše svaté – po mši svaté v sakristii nebo přijít na faru a 
zazvonit, což ale někdy nemusí být úspěšné, nebo telefonicky nebo emailem. 

• V tomto týdnu jsou volné úmysly: neděle 28. 11. 9:00 a 10:30!?! 
• Věnujte zvýšenou opatrnost svým věcem v kostele – především věcem 

položeným vedle sebe v lavici. Staly se dva případy – krádež a pokus o krádež, 
kterých se dopustil člověk sedící v lavici za okradeným. 

• Dnes v neděli 21. 11. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 
požehnání. Jste srdečně zváni k účasti v kostele. 

• Ve středu 24. 11. bude v 16:00 také mše svatá v kapli sv. Anny. 
• Červená středa se konat NEBUDE.  
• Ve čtvrtek 25. 11 bude také v 10:30 mše svatá v kapli svatých Andělů strážných.  
• Ve čtvrtek 25. 11.  bude při mši sv. v 17:30 katecheze pro děti. 
• Neděle 28. 11. je první adventní – budou se žehnat adventní věnce při všech 

bohoslužbách – nezapomeňte si je přinést, ať nejsou jen ozdoba, ale znamení 
Božího požehnání. 

• Adventní zastavení pořádané CMG se konat NEBUDE. 
• V neděli 28. 11. v 19:00 bude v kostele PsK zpívaný kompletář a svátostné 

požehnání. Jste srdečně zváni k účasti v kostele. 
• Pamatujte ve svých modlitbách na ty, kdo se připravují na přijetí svátosti křtu, na 

první svatou zpověď a první svaté přijímání a na biřmování. 
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 

• Sbírka na Charitu za farnost P&P z víkendu 14.11.2021 - celková částka sbírek za 
oba kostely je 19.324, - Kč. 

• Hodina pro Hospodina, adorace na slavnost Krista Krále, se uskuteční v 
neděli 21. 11. v 15 hod. u Petra a Pavla s doprovodem scholy Dejme toMu. 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
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• Zveme na ON-LINE Benefiční koncert na záchranu varhan v kostele sv. Jana 
Nepomuckého u Milosrdných Účinkují: Ondřej Mucha – harmonium a 
Magdalena Lisá – zpěv. Odkaz na záznam koncertu a sbírkový účet bude 
zveřejněn 21.11.2021. 

• Večerní adorace v kostele PaP v pátek 26.11. 19:30-20:30. 
• Chrámový sbor sv. Petra a Pavla začal zkoušet na VÁNOCE. Zkoušky jsou 

každou středu po večerní mši sv. (v 19.15) na faře. Zveme všechny, kdo rádi 
zpívají: Potřebujeme posily do všech hlasů, ale hlavně tenor a soprán. PŘIJĎTE 
MEZI NÁS! Potřebujeme posily do všech hlasů, ale hlavně tenor a soprán. Zpívat k 
větší oslavě Boží při tak velkých svátcích je velká radost. Kdo zpívá, ten se dvakrát modlí. 

• I v letošním roce bude jednou za měsíc nedělní mši doprovázet zpěvem scholička 
spolu se scholou Dejme toMu. Zveme do scholičky všechny mladé zpěváky a 
zpěvačky (zhruba od 4 let), ty větší pak do scholy Dejme toMu. Více informací 
najdete na https://petrpavel.dpv.cz/scholicka, případně napište 
na jakub.faltynek@outlook.com. 

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 

SYNODA 
• Před 3 týdny byla v jednotlivých zemích světa zahájena synodální cesta vyhlášená 

papežem Františkem. Věřící celého světa byli jsme pozváni k vytváření 
pracovních skupinek, které se mají zamyslet nad otázkami, které jsou pro život 
současné církve aktuální. Je doporučené, aby skupinka měla 5–10 členů a sešla se 
v průběhu 3 měsíců 2 – 3x k diskuzi nad jednou otázkou, kterou si sami zvolí. 

• Prosíme proto všechny, kteří se rozhodli zapojit, aby si zvolili vedoucího-
moderátora své skupinky, který se nahlásí co nejdříve koordinátorovi, kterým je: 

• - farnost Povýšení sv. Kříže, Jana Tobolová, tel 733 134 396, 
mail tobolova@centrum.cz. 

• - farnost sv. Petra a Pavla, Marin Šmíd, tel. 773 544 701, 
mail marin.smid@gmail.com 

• Každý vedoucí obdrží od koordinátora další potřebné informace. 
• Prozatím není vůbec nutné, aby začaly již práce v samotných skupinkách!  
• Naši biskupové rozhodli, že ve farnostech bude synodální proces probíhat do 

Popeleční středy, tedy do 2. března 2022. Máme tedy více času na vytváření 
skupinek a práci v nich.  

• Národní koordinátoři nás zvou také k soukromé meditaci nad logem tohoto 
synodálního procesu. Krásným způsobem popisuje vše to, oč nám zde v 
synodálním procesu jde: Boží působení prostřednictvím našeho jednání a 

https://petrpavel.dpv.cz/scholicka/
mailto:jakub.faltynek@outlook.com
mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrapavel.dpv.cz/
mailto:tobolova@centrum.cz
mailto:marin.smid@gmail.com
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naslouchání druhým – pokorného, ale přitom s plnou spoluzodpovědností za 
život v současné církvi. 

• Děkujeme za vaši ochotu ke spolupráci! 
 

MINISTRANTI 
Ministrantské schůzky budou bývat v pátek od 16.00 do 17.30 hodin na CMG. 
Zveme mezi nás i nové kluky, co by chtěli začít ministrovat. 

 
NEMOCNICE PROSTĚJOV 

• Bohoslužby jsou opět zrušeny.  
 

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s. 
Filipcovo nám. 20/4, 796 01 Prostějov, 
http://prostejov.dcpr.cz, cprprostejov@ado.cz, tel. 608 228 464 
 
NABÍDKA PORADENSTVÍ  
,,CPR Prostějov Vám od nabízí podporu a doprovázení při hledání řešení v čase náročné životní 
etapy, v čase osobní či manželské krize, a mentoring osobám, které hledají nové, efektivnější 
přístupy k dětem, s cílem obnovovat, posilovat a uzdravovat vztah s dítětem/dětmi, zejména (ale 
nejenom) v čase jejich dospívání." 

V případě zájmu se můžete hlásit na tel: 732 293 954 nebo emailem na adresu: 
cprprostejov@ado.cz. nebo  zakopal.f@seznam.cz  
 
Zveme všechny zájemce na semináře Pavla Mečkovského  
SOUROZENECKÉ KONSTELACE 
24.11. 2021 v 17:30 
KDE: V prostorách CYRILOMETODĚJSKÉHO GYMNÁZIA PROSTĚJOV 
v případě nepříznivé epidemiologické situace proběhne seminář online  
Vstupné: 60 Kč jednotlivec /80 Kč rodičovský pár 
Součástí semináře je hlídání dětí 
Přihlásit se můžete na: 1url.cz/AKj2m 
kontakt: cprprostejov@ado.cz, tel: 732 293 954 
 
V případě vašeho zájmu o některou z nabídek, se můžete přihlásit u Bc. Blanky 
Neckařové nebo emailem na adresu: cprprostejov@ado.cz. 

 
POMOC PŘI PROBLÉMECH S DODAVATELI PLYNU A ELEKTŘINY 
• Milí farníci, společnost Kristýn služebník z olomouckého arcibiskupství, která 

spravuje a zajišťuje energie ve farnostech, nabízí pomoc ve formě konzultací a 

http://prostejov.dcpr.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
mailto:cprprostejov@ado.cz
mailto:zakopal.f@seznam.cz
https://1url.cz/AKj2m
mailto:cprprostejov@ado.cz
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poradenství pro Ty, kteří se dostali do tíživé situace v souvislosti s ukončením 
dodávky energií od dodavatele Bohemia energii a dalších společností. 

• Podrobnější informace a kontakty naleznete na plakátku ve vývěsce, nebo na 
stránkách www.kristyn.cz. 
 

MARIANKY, BOŽÍ HOLKY V PROSTĚJOVĚ 
Proč marianky? Kdo je Marianka, Boží holka? 
 Tyhle otázky nás mohou napadnout, pokud nás zaujme nadpis článku a pakliže se do něj 
začteme, dozvíme se, že na základě rozhovorů a analýzy potřeb mladých rodin s dětmi 
v našich farnostech, vyplývá mimo jiné zájem o nějakou aktivitu pro děvčata mladšího 
školního věku, která momentálně bohužel v nabídce není zastoupená a může se tedy zdát, 
že se na děvčata občas tak trochu zapomíná.  
 Klukům školního věku se aktuálně v Prostějově věnuje salesián otec Laďa Banďouch a 
kluci tak mohou společně tvořit partu a s nadšením jim vlastním budovat vzájemné vztahy v 
rámci ministrantských schůzek, sportovních kroužků či víkendových turnajů, zkrátka 
superaktivit pro kluky, které otec Laďa organizuje a nabízí.  
A teď dobrá zpráva pro děvčata: Chystá se založení nové mariánské skupinky pro 
mladší děvčata 3.-5. třídy ZŠ, do které děvčata z Prostějova v tomto věku srdečně 
zveme.  
A co tedy znamená být Mariankou, Boží holkou? 
Stručně řečeno, znamená to BÝT BOŽÍ HOLKOU JAKO BYLA MARIA A RADOSTNĚ 
SMĚŘOVAT SKRZE PANNU MARII K JEŽÍŠI.  
Marianky se orientují tímto směrem a v tomto duchu se budou setkávat, prožívat přátelství a 
zdravé, radostné vztahy ve společenství ostatních děvčat, založené na křesťanských 
hodnotách a společně tak dělat všechno, co mají rády, co je baví, co je zajímá a líbí se jim, 
jak je to v tomto věku běžné: hrát si, malovat, zpívat, tančit, smát se, tvořit, modlit se, 
povídat si, stejně jako vyrazit občas na výlet a možná i na chaloupku nebo se třeba něco 
naučit i španělsky  
Sama se celý život věnuji pedagogické činnosti, která mě těší a jsem také maminkou malých 
dětí i děvčat. Snažím se vnímat, jakým směrem a k čemu se ubírají jejich zájmy a na ty 
reagovat a vlastně se od nich zároveň nepřestávám učit  
Začneme prozatím jedním odpolednem v měsíci, v sobotu, ale možná se z jednoho 
odpoledne časem stane celodenní setkání. Uvidíme, jaké jsou Boží plány  a co je 
vyhovující.  
Datum setkání: 1. setkání se uskuteční v sobotu 4.12.2021 
Čas setkání: ve 14 hodin 
Místo setkání: Fara u sv. Petra a Pavla (TREFA) - „u salesiánů“ 
Na dalších setkáních se domluvíme. Bližší informace (plakátek) na nástěnce kostela.  
Milí rodiče, budeme moc rádi, že svá děvčata přivedete a podpoříte. Kéž se Boží dílo daří! 
Na budoucí nové Marianky, Boží holky se těší 

Marki Castellar 
kontakt: margerita@centrum.cz         tel. 607 734 461 
 

http://www.kristyn.cz/
mailto:margerita@centrum.cz
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Mše svaté v Prostějově od 21. 11. do 28. 11. 2021 
den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

neděle 
21. 11. 

SLAVNOST JEŽÍŠE 
KRISTA KRÁLE 

  

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

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

sv. Josefa v Krasicích 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 

pondělí 
22. 11. 

Památka sv. Cecílie, panny a 
mučednice 

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

Úterý 
23. 11. Úterý 34. týdne v mezidobí Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
24. 11. 

Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze 
a druhů mučedníků 

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

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

Čtvrtek 
25. 11. Čtvrtek 34. týdne v mezidobí 

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

Sv. Andělů strážných 10:30 
Povýšení sv. Kříže 17:30 

Pátek 
26. 11. Pátek 34. týdne v mezidobí 

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

sobota 
27. 11. Sobota 34. týdne v mezidobí 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

neděle 
28. 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 v Krasicích 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 

 
Mše svaté slavené v kostele Povýšení sv. Kříže jsou přenášeny na YouTube kanálu 
farnosti youtube.com/prostejovfarnost. 

https://youtube.com/prostejovfarnost
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