Nedělník pro 33. neděli v mezidobí 18. 11. 2018
1. ČTENÍ Dan 12,1-3
Kniha Daniel pochází asi ze 2. stol. př. Kr. a patří mezi nejmladší ve Starém zákoně. Má více
částí, poslední z nich má charakter eschatologický. V samém jejím závěru (12. kap.) se mluví o
příchodu posledního dne, v němž zazáří vítězství spravedlivých. Na tento text bude navazovat
dnešní evangelium.
Povstane Michael, veliký kníže, který chrání syny tvého lidu. To bude čas úzkosti,
jaký nebyl od té doby, kdy povstaly národy, až do té doby. Tehdy bude zachráněn
tvůj národ, každý, kdo bude zapsán v knize.
Probudí se mnozí z těch, kteří spí v zemi prachu, jedni k věčnému životu, druzí k
potupě, k hanbě navěky.
Kteří byli poučeni, budou zářit jako zář oblohy, a ti, kteří mnohé přivedli ke
spravedlnosti, jako hvězdy na věčné časy.
ŽALM 16
Nejen, že se Hospodin již zde stará o své věrné, ale už Starý zákon vyjadřuje naději na život po
smrti. K této naději se máme i my připojit. Bůh nám chce dát život, život věčný!

Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, – ty mně zachováváš můj
úděl. – Hospodina mám neustále na zřeteli, – nezakolísám, když je mi po pravici.
Proto se raduje mé srdce, má duše plesá, – i mé tělo bydlí v bezpečí, – neboť
nezanecháš mou duši v podsvětí, – nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení.
Ukážeš mi cestu k životu, – u tebe je hojná radost, – po tvé pravici je věčná slast.
2. ČTENÍ Žid 10,11-14.18
Pokračujeme v četbě listu Židům, který obhajuje a vysvětluje Ježíšovo kněžství. Zásadní je dnešní
výpověď, že Ježíš přinesl jedinou oběť. Již žádná jiná oběť – ani naše, ani Boží – není třeba k
vykoupení! Jeho obětí jsme „dokonalí“ – můžeme přistoupit k Bohu.
Každý jiný kněz stojí denně ve službě a znovu a znovu přináší stejné oběti, které
však vůbec nemají sílu, aby zahladily hříchy. Avšak Kristus podal za hříchy jednu
jedinou oběť a pak se navždycky posadil po Boží pravici a teď už jen čeká, „až mu
budou jeho nepřátelé položeni k nohám jako podnož“.
Jedinou obětí totiž přivedl k dokonalosti navždy ty, které posvětil. Kde však je
odpuštění hříchů, není už třeba oběti za hřích.
EVANGELIUM Mk 13,24-32
Dnešním textem se loučíme s Markovým evangeliem, které jsme po celý rok četli. Třináctá kapitola
je eschatologickou řečí (o posledních věcech). Po tomto textu se již vypráví o událostech Velikonoc.
Důležitý je výrok: „Lidé uvidí Syna člověka přicházet“ (13,26). Ježíš je Syn Boží. Kdo vytrvá ve
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zkouškách do konce, uvidí ho na vlastní oči.
Ježíš řekl svým učedníkům: „V těch dnech, po velkém soužení, se zatmí slunce a
měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat z nebe a hvězdný svět se zachvěje.
A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. Potom
pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od konce země až po
konec nebe.
Poučte se z přirovnání o fíkovníku! Když se už jeho větve nalévají mízou a nasazují
listy, poznáváte z toho, že léto je blízko. Stejně tak, až uvidíte, že se to děje, poznáte,
že je blízko, přede dveřmi.
Amen, pravím vám: Toto pokolení nepomine, dokud se to všechno nestane. Nebe a
země pominou, ale má slova nepominou.
O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.“
Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Děkuji srdečně všem, kdo připravili včerejší nádhernou slavnost biřmování.
• V tomto týdnu se opět můžete zapsat na služby hlídání kostela PsK.
• Dnes v neděli 18.11.se koná listopadová pravidelná měsíční sbírka na opravy a
údržbu kostelů a fary.
• V pondělí 19. 11 se po večerní mši svaté sejdeme k modlitbě breviáře za naši
farnost a za kněze.
• Ve středu 21. 11 v 16:30 je v kostele CaM modlitba růžence za duchovní povol.
• Ve čtvrtek 22. 11 se po ranní mši svaté koná v kostele PsK adorace za povolání.
• Ve čtvrtek 22. 11 v 16:30 se koná výuka náboženství na ZŠ při CMG.
• Ve čtvrtek 22. 11 je při večerní mši svaté v 17:30 v kostele PsK katecheze pro
děti. V Biblické abecedě máme pro následující týden určeno písmeno " H ".
• V pátek 23.11 v 16:30 zveme všechny mladší ministranty (první až pátá třída) na
schůzku – sraz před kostelem.
• V neděli 25.11 bude každá mše svatá zakončena adorací s obnovou zasvěcení
lidstva Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.
• Termíny přípravy na první svaté přijímání do konce ledna 2019: 26.11 a 30.11.,
10.12 a 14.12, 7.1. a 11.1 a 21.1 a 25.1.
• Výuka náboženství ve čtvrtek 20.12 nebude a nebude také ve čtvrtek 3.1.2019.
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
• Dnes v neděli 18.11.se bude konat listopadová pravidelná měsíční sbírka na
opravy.
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• V pondělí 19. 11 bude v 16:45 v kostele PaP modlitba celého růžence.
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)
• Dnes v neděli 18.11. se koná listopadová pravidelná měsíční sbírka na opravy.
• Moravsko-slezská křesťanská akademie, region Prostějov Vás srdečně zve

na PŘEDNÁŠKU „Mladí v bibli“, kterou prosloví doc. P. Petr Chalupa
ThD., biblista na teologické fakultě UP v Olomouci. Vyslechneme si
přednášku známého a v našem regionu pravidelně vystupujícího odborníka
a pedagoga. Opět se sejdeme v budově Cyrilometodějského gymnázia na
Komenského ul. 17 v Prostějově ve středu 21. listopadu 2018 v 17.30 hod.
Výbor regionální pobočky srdečně zve Vás i Vaše přátele.

Daniela Tobolová, předsedkyně regionální pobočky

• V sobotu 24. listopadu v 18 hodin se v kostele sv. Jana Nepomuckého ("u
Milosrdných") uskuteční ZPÍVANÁ MODLITBA NEŠPOR k Slavnosti
Ježíše Krista Krále podle P. Josefa Olejníka. Text s notami bude k dispozici.
Všichni jste srdečně zváni!
• 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.
• 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!
• 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.
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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.
PRO VELKÝ ZÁJEM NABÍZÍME II. BĚH SEMINÁŘE – JAK VÉST DĚTI
K ODPOVĚDNOSTI. PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE DO STŘEDY 21.11. 2018
Rodiče zveme na seminář „Jak vést děti k odpovědnosti“
V sobotu 24. listopadu 2018 od 14,00 - 18,30 hodin
Cílem semináře je, jak děti učit odpovědnosti, jak jim pomoci překonávat překážky a
čelit těžkostem v životě. Zaměříme se s postupy, jak dětem dát podporu při zvládání
situací a seznámíme se s přístupy, které pomáhají naplnění těchto cílů.
Přednášející Bc. Marcela Kořenková je lektorkou Kurzů efektivního
rodičovství a terapeutkou v oblasti rodičovského poradenství.
Součástí semináře je hlídání dětí.
Kapacita je omezena, proto se prosím nahlaste. https://1url.cz/ntPiy
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MAMINKY
Pondělí 26.11. 2018
P. Antonín Pražan – Duchovní život matky
Denisa Klemscheová – Jak prožívat advent v rodině
Mše svatá
Možno využít svátost smíření
Přihlášení na: https://1url.cz/tMQj0
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.
4

den

liturgická oslava

Ne
18.
11.

33. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Po
19.
11.

Pondělí 33 týdne
v mezidobí

Út
20.
11.

Úterý 33. týdne
v mezidobí

St
21.
11.
Čt
22.
11.
Pá
23.
11.
So
24.
11.

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

Ne
25.
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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
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Nemocnice ČCE
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla

čas
7:30
9:00
9:00
10:30
11:00
18:00
18:30
8:00
16:00
18:00
18:30

Povýšení sv. Kříže

8:00

Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Charita – Daliborka
Památka Zasvěcení
Panny Marie v
sv. Cyrila a Metoděje
Jeruzalémě
Mostkovice
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Památka sv. Cecílie,
Povýšení sv. Kříže
panny a mučednice
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Pátek 33. týdne
Povýšení sv. Kříže
v mezidobí
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Památka sv. Ondřeje
Dung-Laca, kněze, a Povýšení sv. Kříže
DD Nerudova
druhů mučedníků
sv. Jana Nepomuka
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
SLAVNOST JEŽÍŠE sv. Petra a Pavla
KRISTA KRÁLE
Povýšení sv. Kříže
Mostkovice
sv. Josefa, Krasice
sv. Petra a Pavla
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18:00
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11:00
18:00
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