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Nedělník pro Slavnost Ježíše Krista Krále 22. 11. 2020 
1. ČTENÍ Ez 34,11-12.15-17 
V 6. stol. př. Kr. je Izrael ve vyhnanství v Babylonii. Ezechiel nejprve vysvětlil, proč tragické 
události nastaly. Nevěrnost Izraele byla již nesnesitelná. Ale nyní Bůh vyhlašuje milost (kap. 33–
39). 34. kapitola kritizuje špatné pastýře, kteří místo ovcí pásli sebe. Proto se Hospodin sám 
stane pastýřem lidu… 
Tak praví Pán, Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se ho. Jako se 
pastýř stará o své stádo, když je mezi svými rozptýlenými ovcemi, tak budu pečovat 
o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam se rozprchly v mlhavém a mračném 
čase. 
Já budu pást své stádo, já jim dám odpočinek – praví Pán, Hospodin. Budu hledat 
ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obvážu zraněné, posílím slabé, budu střežit tučné 
a silné, pást je budu svědomitě. 
Co se pak týká vás, moje stádo – tak praví Pán, Hospodin – budu soudit mezi ovcí a 
ovcí, mezi berany a kozly.“ 
ŽALM 23 
Téma pastýře se odrazí v překrásné modlitbě žalmisty. Tato slova mohou být i naší modlitbou. 
Odpověď: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. 
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, – dává mi prodlévat na svěžích 
pastvinách. 
Vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. – Občerstvuje mou duši, – vede mě po 
správných cestách – pro svoje jméno. 
Prostíráš pro mě stůl – před zraky mých nepřátel, – hlavu mi mažeš olejem, – má 
číše přetéká. 
Štěstí a přízeň mě provázejí – po všechny dny mého života, – přebývat smím v 
Hospodinově domě – na dlouhé, předlouhé časy. 
2. ČTENÍ 1 Kor 15,20-26.28 
Svatý Pavel vysvětluje téma posledního soudu. Avšak text postupně dostává spíše charakter oslavy. 
Tato slova lze číst nejen jako věcný popis událostí konce světa, ale i jako velkolepý obraz Božího 
vítězství. 
Bratři! Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli. Protože smrt 
přišla skrze člověka, přijde skrze člověka také vzkříšení mrtvých. Jako totiž pro 
spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak pro svoje spojení s Kristem všichni 
budou povoláni k životu. Ale každý v tom pořadí, jaké mu patří: na prvním místě je 
Kristus, pak ti, kteří jsou Kristovi, až přijde. Potom nastane konec, až odevzdá své 
království Bohu a Otci a až zlomí vládu všech možných knížat, mocností a sil. 
On totiž musí kralovat, „dokud mu Bůh nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám“. 
Jako poslední nepřítel pak bude zničena smrt. A až mu bude všechno podřízeno, 
tehdy se i sám Syn podřídí tomu, který mu všechno podřídil, aby byl Bůh všechno 
ve všem. 
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EVANGELIUM Mt 25,31-46 
Text navazuje na předchozí neděli a zakončuje Ježíšovo veřejné vystoupení velkolepým obrazem 
posledního soudu. Podobenství odpovídá na zásadní otázku, podle čeho budeme souzeni na konci 
života. Opakování příkladů vlastního nasazení zvyšuje důstojnost a závažnost celé scény. 
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni 
andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny 
národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce 
postaví po své pravici, kozly po levici. 
Tu řekne král těm po své pravici: ‘Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl 
království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali 
jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, 
byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve 
vězení, a přišli jste ke mně.’ 
Spravedliví mu na to řeknou: ‘Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti 
najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, 
nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a 
přišli jsme k tobě?’ 
Král jim odpoví: ‘Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých 
nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.’ 
Potom řekne i těm po levici: ‘Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je 
připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl 
jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem 
nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.’ Tu 
mu na to řeknou také oni: ‘Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na 
cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?’ 
On jim odpoví: ‘Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto 
nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.’ 
A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života.“ 
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov 
• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby a dary pro 

farnost. 
• Dary na účet – sbírka na opravy a údržbu: 11000,-Kč, dary v hotovosti 7500,- Kč 

Pán Bůh zaplať.  
• Do nedělní sbírky 22. 11. můžete přispět zasláním na účet 

farnosti 1500345309/0800. 
QR kód pro příspěvek ve výši 100,- Kč:  
Prosím, pamatujte na farnost i v tyto dny svými finančními 
příspěvky a dary. 

• Večerní modlitba bude dnes 22. 11. v 19:00 v kostele Povýšení svatého Kříže.  
Modlitba je přenášená. Je možná účast 15 osob, jste tedy zváni. 
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• Milí farníci, máte možnost dostávat aktuální informace o bohoslužbách a 
jiné důležité informace z farnosti pomocí SMS a e-mailu. Papír 
s kontaktními údaji a nezbytným souhlasem se zpracováním osobních 
údajů vhoďte do připravené schránky v kostele PsK nebo do schránky 
v předsíni na faře. 

• Pro život naší farnosti platí na základě vládních nařízení a pokynů, které 
jsme obdrželi z Arcibiskupství: 
 Od pondělí 23. 11.  platí, že na bohoslužbě může být 20 osob. Dvě 

místa jsou vždy rezervována pro toho, na jehož úmysl je mše svatá 
sloužena. Kdo má zájem o účast na bohoslužbě se musí přihlásit pomocí 
telefonního automatu na čísle 588507605. Na číslo je nutné zavolat, 
není možné poslat SMS. Celé přihlášení trvá asi dvě a půl minuty a končí 
přáním požehnaného dne. Buďte trpěliví a čekejte vždy na další krok. 
Důležité je nahlášení jména. K tomu Vás automat vyzve. Přihlašujete 
se vždy na nejbližší volnou mši svatou, není možné si vybrat konkrétní 
mši. Pokud Vám nabízená mše nevyhovuje, pak Vás automat vyzve 
k zavěšení. Je možné nahlásit také až tři účastníky, vše Vám telefonní 
automat řekne. Pokud po přihlášení na číslo zavoláte znovu, dozvíte se, 
na jakou mši jste nahlášení a můžete rezervaci také zrušit. Je to telefonní 
automat, který běží na počítači, takže si s ním nepopovídáte, ale když 
uděláte, co vám řekne, pak se úspěšně přihlásíte k účasti na mši svatou.  

 Pokud se něco změní, budete v co nejkratším čase informováni, aby to 
bylo možné je dobré zařadit své telefonní číslo mezi čísla na které 
aktuální informace posíláme. 

 Jsou slaveny mše svaté u Povýšení sv. Kříže, které jsou přenášeny na 
Youtube kanálu farnosti youtube.com/prostejovfarnost;– služby při mši 
svaté zajišťujeme dopředu, proto nepřicházejte náhodně. 

 Středeční mše svatá u CaM nebude, nedělní mše u CaM a v Krasicích 
nebudou, na přesunutí zapsaných úmyslů se domluvte stejným 
způsobem, jako se úmysly zapisují. 

 Ve vnitřních prostorách není dovolený společný zpěv víc než pěti osob.    
 Ostatní aktivity se mohou od pondělí 23. 11. konat v počtu 6 účastníků. 
 Výuka náboženství se koná distančním způsobem, na webu 

farnosti jsou materiály pro 1. -3. ročník. 4.-9. je v kontaktu 
s vyučujícími prostřednictvím emailu. 

• Podávání svatého přijímání, svatá zpověď: 
 Kostel Povýšení svatého Kříže je každý den, kromě času bohoslužeb, 

otevřený k osobní modlitbě – ve dny, kdy není večerní mše svatá nebo 
večerní podávání sv. přijímání se zavírá v 17:00. 

 Podávaní svatého přijímání u Povýšení:  

https://youtube.com/prostejovfarnost
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neděle 22. 11. 16:00 až 17:00 
pondělí 23. 11. až pátek 27. 11. po ranní mši svaté do 9:30 a od 16:30 -
17:30 (ve středu 25. 11. odpolední podávání nebude, adorace bude 
končit v 15:00) 
sobota 28. 11. po ranní mši svaté do 9:30 
neděle 29. 11. 16:00 až 17:00 
příležitost ke sv. zpovědi v časech podávání svatého přijímání 

 Podávání svatého přijímání v Krasicích: 
pondělí 23. 11. až pátek 27. 11. od 17.00 do 18:00. 
neděle 29. 11. bohoslužba slova pro 20 účastníků v 17:00, podávání 
svatého přijímání do 18:15 – účast na bohoslužbě slova nahlaste jáhnovi 
Janu Černému na tel: 777 078 928. 

• Úřední hodiny jsou v obvyklý čas, ale využívejte co nejvíce telefon.  
• Zapisování úmyslů na mše svaté – po mši svaté nebo v úřední hodiny nebo 

telefonicky. 
• Je stále možné se zapisovat na hlídání kostela PsK. Zapojte se, prosím, do 

této služby!  
• Díky tomu, že se do služby hlídání kostela zapojuje dostatek dobrovolníků, 

je možné, že je každý den dopoledne i odpoledne adorace. V tomto by bylo 
dobré pokračovat, prosím zapisujte se nejlépe tak, aby nevznikala volná 
okénka – kostel může být otevřený k osobní modlitbě. 

• V kostele PsK jsou pro Vás připravené adventní kalendáře s myšlenkou na 
každý den adventu – je to taková malá pomoc pro duchovnější prožití adventu. 

• V kostele PsK je možné si zakoupit kalendář na rok 2021 JAK SE STAVÍ 
KOSTEL – zakoupením přispějte na stavbu kostela blahoslavené Marie Restituty 
v Brně.  

• V kostele PsK je možné si zakoupit – Evangelium na každý den pro rok 2021. 
Knížka kapesního formátu je každodenním průvodcem pro ty, kdo touží číst a rozjímat 
evangelium v rytmu liturgie církve. Evangelní úryvek příslušného dne je doprovázen krátkým 
komentářem. Podněty k rozjímání na rok 2021 připravil známý biblista Angelo 
Scarano. Evangelium dne je uvedeno v plném znění. Nechybí však odkaz na ostatní liturgická 
čtení a informace o slavnosti, svátku či památce daného dne. 

• V kostel PsK je možné si vzít Misijní kalendář pro rok 2021 – je to forma přispění 
na misie – cenu uhradíte podle pokynů v kalendáři.  

• Ve čtvrtek 26. 11.  bude v 17:30 přenášena mše svatá s katechezí pro děti. 
Obrázky od dětí jsou také na farním webu: zde Obrázky posílejte 
nejpozději do 12:00 ve čtvrtek.  

• V sobotu 28. 11. bude v 19:00 modlitba růžence, ke které jsme vyzváni, 
abychom se ji modlili na úmysl za ukončení pandemie – je možné, aby ji vedl 

http://prostejovfarnost.mzf.cz/index.php/katecheze-pro-deti
http://prostejovfarnost.mzf.cz/index.php/katecheze-pro-deti
http://prostejovfarnost.mzf.cz/index.php/katecheze-pro-deti
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jednotlivec nebo manželský pár – přihlaste se! Ostatní mohou přijít do 20 osob 
osobně anebo se mohou připojit prostřednictvím přenosu na farním Youtube 
kanálu. 

• V neděli 29. 11. v 19:00 večerní modlitba v kostele PsK – přenos – 20 účastníků. 
ČERVENÁ STŘEDA 

Mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro víru ve středu 25. 
listopadu 2020 v 18:00 hodin v kostele Povýšení svatého Kříže v Prostějově 

Červené svíčky s sebou. 
Vyjádřete svou podporu pronásledovaným pro náboženské přesvědčení. 

PROČ? 

• Šest lidí z deseti na Zemi nemá náboženskou svobodu. Vážná porušení náboženské 
svobody se dějí ve 38 zemích světa. 

• 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. 

•  „Je dobře připomenout společnosti, která žije v pokoji a pohodě, že i dnes 
je na světě mnoho těch, kteří trpí pro víru.“   (arcibiskup Jan Graubner) 

PRODLOUŽENÉ DUŠIČKY 
• Apoštolská penitenciárie stanovila, že je letos možné získat plnomocné 

odpustky přivlastnitelné duším v očistci: 
 Na základě modlitby za zemřelé na hřbitově (jakákoliv modlitba za 

zemřelé, i jen vnitřní) nejen od 1. do 8., ale je možné si vybrat 
libovolných osm dnů v měsíci listopadu. 

 Na základě modlitby v kostele nebo v kapli (Otče náš s Věřím v Boha) 
nejen 2. 11., ale v jakýkoliv jeden libovolný den v listopadu. 

 Tři další podmínky – svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na 
úmysl svatého otce je možné splnit řadu dní předtím nebo potom, 
kdy byl vykonán předepsaný odpustkový úkon (modlitba za 
zesnulé na hřbitově v nebo modlitba Otče náš a Věřím v Boha 
v kostele), také je třeba nemít zalíbení v žádném hříchu ani 
v lehkém.  

 Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů 
nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s 
pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí pokud se v 
modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s 
úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. 
přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše 
nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.  
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Mohou to být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, 
růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za 
zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je 
součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství, 
obětování Bohu bolestí a útrap vlastního života.  

• Na podzim opět začneme přípravu dospělých na křest. Z těch, kdo již projevili 
zájem o přijetí křtu a z případných dalších zájemců se vytvoří nová skupina 
katechumenů, kteří by měli přijmout křest na Velikonoce v roce 2022. Podobně 
bychom rádi začali přípravu a biřmování, zájemci oslovte kněze nebo jáhna. 

• Prosím o modlitby za prvokomunikanty, nově pokřtěné a 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.cz, farář a děkan P. 
Aleš Vrzala 
Farnost svatých Petra a Pavla Prostějov 

• Milí farníci, zdravím vás v této době nouzového stavu se bohužel nesetkáváme. 
Více času trávíme doma a můžeme ho tedy využít k intenzivnější duchovní 
obnově. Četba Písma, společný růženec a modlitba jsou chvíle k obnovení našeho 
vztahu s Bohem. A pak se nemusíme obávat budoucnosti, protože Bůh s námi, 
kdo proti nám? 

• Pokud chcete i v době nouzového stavu přispět na farnost, tak je možnost poslat 
peníze na farní účet: 1500354379/0800. 

• A kdo by chtěl poslat nějaký příspěvek na snížení dluhu po rekonstrukci Petrské 
fary, tak může na toto číslo účtu: 6015-1500354379/0800. 
Děkuji a žehná otec Pavel 

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 

PRO DĚTI 
• Nedělní kázání pro děti najdete na YouTube kanále Vlčí doupě  
• TV Noe vysílá katechetický pořad pro děti, nazvaný OVEČKY – každý čtvrtek 

v 18:30. 
NEMOCNICE PROSTĚJOV 

• Bohoslužby do odvolání ZRUŠENY! 
• V prostějovské nemocnici může nemocniční kaplanka nebo kněz navštívit pouze 

umírajícího pacienta a tato návštěva je možná i v případě, že umírá na COVID. 
 
 

mailto:faprostejov-psk@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
mailto:faprostejov-spap@ado.cz
http://www.petrskafarnost.cz/
https://www.youtube.com/channel/UChPJqYWudpW9r3aqyeK_RdQ
https://www.youtube.com/channel/UChPJqYWudpW9r3aqyeK_RdQ
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CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s. 
Centrum pro rodinu Prostějov v rámci celostátní iniciativy Rodinného svazu 
ČR MOJE UŠI PRO TEBE 
nabízí Online i telefonické Psychologické poradenství v aktuálních obtížných 
situacích pro děti i dospělé  
Poradce: Mgr. František Zakopal  
Kdy: úterý a čtvrtek od 9:00-12:00 
Kontakt: 733161615, zakopal.f@seznam.cz 
 
Kurz s Pavlem Mečkovským 
Připravili jsme pro vás tři online semináře. Dokonce si můžete vybrat, zda se vám 
lépe hodí dopoledne nebo odpoledne. Přihlásit se můžete zde:  
Konflikty samé konflikty  
25.11. 2020 v 17:30 1url.cz/Uz0oJ  
Mluvíte jazykem lásky svého dítěte?  
30.11. 2020 v 9:30 1url.cz/zz0w5  
7.12. 2020 v 17:30 1url.cz/2z0wY  
Emoční inteligence dětí  
23.11. 2020 v 9:30 1url.cz/hz4g3  
30.11. 2020 v 17:30 1url.cz/gz0w4   
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. 
 

Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska 

Drazí bratři a sestry, 
všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají 
po větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát  
a stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji 
senátoři. Vás jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště 
k modlitbám v rodinách a ke společné modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin.  

Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty, 
kteří obětavě slouží nemocným nejen jako profesionálové, ale i dobrovolníci, nebo 
na ty, kteří se dostali do ekonomických těžkostí, či vzpomínka na ty, kteří zemřeli, 
nás vede k zintenzivnění modliteb, k nimž je dobré připojit i půst a almužnu. 
Nabídněme Bohu nejen svůj čas, ale i sami sebe, ochotu zřeknout se svých 
požadavků a hledat Boží vůli a třeba i osobně pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří 
jsou mladí a zdraví. 

http://1url.cz/Uz0oJ
http://1url.cz/zz0w5
http://1url.cz/2z0wY
http://1url.cz/hz4g3
http://1url.cz/gz0w4
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Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý  
a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na 
libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim 
v celé naší zemi po první tři středy v prosinci - 2., 9. a 16. 12. 

Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se 
necháme milovat, kterého budeme milovat a kterého necháme skrze sebe milovat 
lidi kolem nás. Nevíme, jak bude možné slavit Vánoce. Ukažme především svou 
ochotu přijmout Boha, který k nám o Vánocích přichází jako Zachránce 
v betlémském dítěti. Když k této Lásce skryté v malém Dítěti budeme volat, když se 
jí zasvětíme, když si doma vystavíme betlém, abychom se betlémskému Dítěti 
poklonili, zakusíme Boží ochranu na sobě i na svých blízkých. Klanějme se mu, 
projevujme úctu a vděčnost za sebe i jménem těch, kteří vděčnost neprojevují. 
Svěřme se jeho ochraně a věřme, že Bůh ukáže své slitování. Nebude se dívat na 
naše viny a nenechá nás samotné. On je Bůh věrný, i když my věrní nejsme. 
Betlémské Dítě, uctívané v našem národě taky jako Pražské Jezulátko, zve ke 
svornosti a lásce. Budeme-li ho milovat, naše láska změní nejen náš život, ale taky 
přemůže nenávist v mezilidských vztazích. Přichází naše chvíle, abychom se vrátili 
zpět ke své první Lásce, k Bohu.  
 
Už dnes vám přejí požehnané Vánoce a skutečnou radost z příchodu Spasitele i jeho 
darů 
 
Vaši biskupové      Praha, 20. listopadu 2020 

 
ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠ 

(Pro modlitbu u jesliček v rodině) 
Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě a klaníme se ti jako 
svému Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte. Mnoho národů 
světa tě takto uctívá. I my tě uctíváme ve tvém Dětství, jako našeho Pána, Spasitele a 
Boha, který všemu vládne a všechno tvoří nové.  
Věříme, že nás miluješ, proto chceme dnes začít nový život. Prosíme tě, smiluj se nad 
námi, odpusť nám naše hříchy a stvoř nám srdce čisté – srdce dítěte. Ty víš, že nejsme 
schopni bez tvé pomoci vykonat žádný dobrý skutek. Dej nám své požehnání, 
abychom byli schopni konat alespoň malé skutky lásky. Odevzdáváme se ti. Dívej se 
našima očima, usmívej se naším úsměvem, promlouvej našimi ústy, pracuj našima 
rukama. A kdybychom na tebe někdy zapomněli, připomeň se nám způsobem tobě 
vlastním – milosrdenstvím a něžnou láskou. Přijmi nás, malý Králi, do svého 
Nejsvětějšího Srdce jako své malé bratry a sestry a obejmi nás svou láskou. Amen. 
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Mše svaté v Prostějově od 22. 11. do 29. 11. 2020 

den liturgická oslava kostel nebo kaple  čas 

neděle 
22. 11. 

Slavnost Ježíše 
Krista Krále 

Povýšení sv. Kříže 
15 účastníků 

přenos 7:30 

fara PaP  9:00 

Povýšení sv. Kříže 15 účastníků 
přenos 10:30 

fara PaP  18:30 

pondělí 
23. 11. 

Pondělí 34. týdne  
v mezidobí 

Povýšení sv. Kříže 20 účastníků 
přenos 8:00 

fara PaP  18:30 

úterý 
24. 11. 

Památka sv. Onřeje 
Dung Laca, kněze a 
druhů mučedníků 

Povýšení sv. Kříže 20 účastníků 
přenos 18:00 

středa 
25. 11. 

Středa 34. týdne  
v mezidobí 

Povýšení sv. Kříže 20 účastníků 
přenos 8:00 

fara PaP  18:30 

čtvrtek 
26. 11. 

Čtvrtek 34. týdne 
v mezidobí 

fara PaP  6:30 

Povýšení sv. Kříže 20 účastníků 
přenos 8:00 

Povýšení sv. Kříže 20 účastníků 
přenos 17:30 

pátek 
27. 11. 

Pátek 34. týdne 
v mezidobí 

Povýšení sv. Kříže 20 účastníků 
přenos 8:00 

Povýšení sv. Kříže 20 účastníků 
přenos 18:00 

fara PaP  18:30 

sobota 
28. 11. 

Sobota 34. týdne 
v mezidobí 

fara PaP  6:30 

Povýšení sv. Kříže 20 účastníků 
přenos 8:00 

fara PaP  17:00 
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neděle 
29. 11. 1. neděle adventní 

Povýšení sv. Kříže 
20 účastníků 

přenos 7:30 

fara PaP  9:00 

Povýšení sv. Kříže 
20 účastníků 

přenos 10:30 

fara PaP  18:30 
 
 
Modlitba k zasvěcení Ježíši Kristu Králi 
K Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás, pokorně klečící před 
tvým oltářem: 
L jsme tvoji a tvoji chceme i zůstat. 
K Abychom se s tebou ještě vroucněji mohli spojit, 
L proto se dnes každý z nás – dobrovolně zasvěcuje tvému Srdci. 
K Mnozí lidé tě dosud nepoznali, mnozí tvými přikázáními pohrdli 
a odmítli tě; 
L smiluj se nad nimi, dobrotivý Ježíši, – a přitáhni je všechny na své svaté 
Srdce. 
K Buď, Pane, králem nejen svých věrných, kteří tě nikdy neopustili, 
L ale i marnotratných synů, – aby se vrátili brzo do otcovského domu – 
a nezhynuli hladem a bídou. 
K Buď, Pane, králem i těch, které od tebe oddělily mylné názory a rozkol; 
L povolej je k bezpečí pravdy a k jednotě víry, – aby byl jeden ovčín 
a jeden pastýř. 
K Daruj své církvi pokoj a svobodu, propůjč všem národům mír a jistotu. 
Ať ze všech končin země zaznívá jeden hlas: 
L Sláva božskému Srdci, – které nám přineslo spásu. – Jemu buď čest 
a chvála navěky. 
V Amen. 
 
Věřícímu, který se o Slavnosti našeho Pána Ježíše Krista Krále světa veřejně pomodlí text 
zasvěcení lidstva Ježíši Kristu Králi (začíná slovy: Ježíši, Vykupiteli), se uděluje plnomocný 
odpustek, v ostatních případech se jedná o částečný odpustek. 
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