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 Nedělník pro Slavnost Ježíše Krista Krále 20. 11. 2022 
 

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 severní část království ještě 
sedm let váhala, než ho kmenoví představitelé také přijali. 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. 
Odpověď: Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. 
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 o 
našem 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 

• 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). 

• Dnes se koná pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu. 
• O potvrzení o daru si můžete požádat zde: http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk 

 
 

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. 

 

http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk?fbclid=IwAR2DfXKIvgQnCnspYPtLBF_tVp3UDqvaNmmFZNK_U4wgX3on3mvG2sj3s4o
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VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
• Ve čtvrtek 24. 11. 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 2. 12. v 16:00 na faře u Povýšení.  

 
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 

• Přihlášení v tomto týdnu 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. 

 
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: pátek 25.11. v 8:00 PsK – tyto mše sv. lze 
zapsat jenom v sakristii u Povýšení. 

• Dnes v neděli 20. 11. bude v 19:00 kostele PsK zpívaný kompletář a sv. 
požehnání. 

• Mše svaté v kapli sv. Anny a sv. Andělů strážných budou obě až v příštím týdnu. 
• Ve středu 23.11. v 19:00 se sejde pastorační rada farnosti.  
• Na první neděli adventní 27.11. se budou při vše mších svatých žehnat adventní 

věnce. 
• V neděli 27. 11. se při mši svaté v 9:00 v kostele Cyrila a Metoděje budou žehnat 

varhany. 
•  V neděli 27. 11. se v 15:00 v kostele Povýše ní sv. Kříže bude konat Adventní 

zastavení Cyrilometodějského gymnázia. 
• V neděli 27.11. v 19:00 bude v kostele PsK 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 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
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Farnost svatých Petra a Pavla Prostějov 
• V kostele sv. Petra a Pavla: 

 Dnes je pravidelná sbírka na opravy kostelů, odpoledne v 15:00 bude 
adorace se zpěvy „Hodina pro Hospodina“ 

  V příštím týdnu v kostele probíhat práce nebudou. Je třeba nechat 
omítky vysychat. Nevstupujte, prosíme, do prostoru, kde jsou nové 
omítky! Používat lavice je možné na obou stranách. Dokončovací práce 
se budou odvíjet podle toho, jak dlouho bude omítka schnout. Některé 
práce jako např. krytí fajnovou omítkou se se budou realizovat až 
v příštím roce. 

 V pondělí 21.11.2022 bude v kostele sv. Petra a Pavla modlitba celého 
růžence od 16,45 hod. 

 Ve středu bude pravidelná adorace v 18:00, v pátek adorace (nejen) pro 
mládež 

 Příští neděli bude žehnání adventních věnců, svícnů a jiných dekoračních 
a symbolických předmětů. Adventní obnova pro farníky bude v pátky 2. 
a 9. prosince 

 Při sbírce na charitu se vybralo: 13107,- Kč.  
• Pravidelné aktivity na TREFĚ (Fara, Lidická 1): 

 V pondělí od 17:00 modlitby matek 
 Ve středu pravidelná zkouška farního sboru (po večerní mši sv.) 
 V sobotu od 14:00 bude setkání mariánské družiny. Marianky opět zvou 

mezi sebe děvčata školního věku, přibližně od 3.-6.třídy. 
 V sobotu od 15:00 jste zváni k setkání nad Písmem „Vezmi a čti“. 

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. 
 
 
 
 
 

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

 
SPOKOJENOU MÁMOU V ADVENTU I O VÁNOCÍCH?  

Jak na to? 
s Mgr. Markétou Skládalovou 

Jak se připravit na emočně vypjaté období konce roku? 
Kolik rolí a nálepek žiju a jak se v nich cítím? 

Kde a jak načerpat energii a užívat si mateřství? 
Jak moc nás ovlivňují emoce a kde se berou? A co s nimi? 

KDY: 28.11.2022 v 17:00 
KDE: TREFA (fara Petra a Pavla), Lidická 1a, Prostějov 

Součástí programu je hlídaní dětí (50Kč na rodinu) 
Na akci je nutné se přihlásit na: 1url.cz/Urknp 

Cena: 80Kč 
www.prostejov.dcpr.cz, 
cprprostejov@ado.cz 

 
 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MAMINKY 
středa 7.12.2022 8:00 - 12 hodin  

KDE: TREFA (fara 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 

www.prostejov.dcpr.cz, 
cprprostejov@ado.cz 

 

http://prostejov.dcpr.cz/
mailto:cprprostejov@ado.cz
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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 
Během programu možnost využít hlídání dětí 

 
 
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 
LISTOPADOVÉ MARIANKY (téměř adventní)   
Další setkání mariánské družiny děvčat Marianek proběhne tentokrát poslední 
sobotu v měsíci, tj. 26.11.2022 na faře u sv. Petra a Pavla (Trefa) v Prostějově od 14 
hodin. 
Milá děvčata, kreativní dívky, super holky, chcete-li načerpat inspiraci do doby adventní ve 
společenství vašich kamarádek, jste srdečně zvány! 
Pravidelná setkání Marianek probíhají každý měsíc a jsou určená děvčatům od 
3.třídy a starším.  
Pro bližší informace můžete sledovat blog marianek. 
https://mbhpv.blogspot.com/ 
Všechny Marianky Boží holky zdraví a těší se 
Marki Castellar (tel. 607734461, margerita@centrum.cz) 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://mbhpv.blogspot.com/
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MUDr. Jitka CHALÁNKOVÁ, senátorka a 

JAROSLAV SVĚCENÝ 
houslový virtuos 
Vás 3. 12. v 17:00  
srdečně zvou na Vánoční charitativní koncert 
do kostela Povýšení svatého Kříže na Filipcově náměstí 
v Prostějově 
Vstupné 200 Kč, info na tel.: 736 488 888 
Předprodej: Dárky Halabala – náměstí TGM 15 a Krámek v Kramářské 
– Kramářská 2 
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Mše svaté v Prostějově od 20. 11. do 27. 11. 2022 

den liturgická oslava kostel nebo kaple čas 

Neděle 
20. 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 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 

pondělí 
21. 11. 

Památka zasvěcená Panny Marie  
v Jeruzalémě 

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

Úterý 
22. 11. 

Památka sv. Cecílie, panny a 
mučednice Povýšení sv. Kříže 18:00 

Středa 
23. 11. Středa 34. týdne v mezidobí 

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

sv. Petra a Pavla 18:30 

Čtvrtek 
24. 11. 

Památka sv. Ondřeje Dung Laca, 
kněze, a druhů mučedníků 

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

Pátek 
25. 11. Pátek 34. týdne v mezidobí 

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

sobota 
26. 11. Pátek 34. týdne v mezidobí 

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

sv. Jana Nepomuckého 17:00 

Neděle 
27. 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 18:00 
sv. Petra a Pavla 18:30 
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