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O vzniku svátku Krista Krále
Na poslední neděli církevního roku připadá „slavnost našeho Pána Ježíše
Krista, Krále veškerenstva“, jak zní podle Římského misálu plný titul tohoto
svátku. Neslaví se dlouho, přestože víra v Kristovu královskou moc byla v
církvi přítomná od nepaměti.
Svátek Krista Krále zavedl v roce 1925 papež Pius XI. při příležitosti oslav
1 600. výročí Prvního ekumenického koncilu v Nikaji. Původní termín
připadal na poslední neděli v říjnu, těsně před svátkem Všech svatých.
Naproti tomu dnešní termín, stanovený v rámci reformy liturgického
kalendáře po Druhém vatikánském koncilu, lépe odráží skutečnost, že Pán
Ježíš je konečným cílem pozemského putování každého člověka zvlášť i celé
církve. Kultu Krista Krále je po celém světě zasvěcena i řada kostelů a kaplí.
Lék na plameny nenávisti a sporů
Když papež Pius XI. v závěru roku 1925 koncipoval encykliku Quas primas,
v níž pro celou církev svátek Ježíše Krista Krále zavedl, reagoval tím zejména
na stav tehdejší společnosti. V encyklice mimo jiné napsal: „Všude je rozseto
símě nesvornosti a jsou mezi národy rozdmýchány plameny nenávisti a
sporů: je rozšířena bezuzdná hrabivost, která se nezřídka zakrývá rouškou
obecného blaha a lásky k vlasti; lidská společnost je rozvrácena a řítí se do
záhuby.“ Papežova slova znějí dnes až nepříjemně aktuálně. A právě v
„uznání královského panování Kristova“ spatřoval Pius XI. nejúčinnější
prostředek proti rozkladným silám své doby.
V současnosti je však titul Kristus Král více spojován s Ježíšovým
oblíbeným souslovím „Boží království“. Papež Benedikt XVI. jej definoval
následujícími slovy: „Tím není myšlena nějaká pozemská říše, která někdy
přijde, ale je tím vyjádřen fakt, že Bůh se musí nyní stát určujícím hlediskem
pro náš život a naše jednání.“
Jaroslav Šubrt, Katolický týdeník 2017/47
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Z liturgického kalendáře:
Nedělní cyklus čtení B, první cyklus feriálního lekcionáře.
Neděle

14. 11. – 33. neděle v mezidobí

Pondělí

15. 11. – památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele
církve
17. 11. – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
18. 11. – památka Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů
Petra a Pavla

Středa
Čtvrtek

Neděle

21. 11. – slavnost Ježíše Krista Krále

Pondělí
Úterý
Středa

22. 11. – památka sv. Cecilie, panny a mučednice
23. 11. – památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka
24. 11. – památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů,
mučedníků
25. 11. – památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a
mučednice

Čtvrtek

Neděle

28. 11. – 1. neděle adventní

Nicolas Poussin (1594-1665), Svatá Cecilie
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Oznámení:
Nepřítomnost probošta
Od pondělí 15. do soboty 20. listopadu nebude z důvodu exercicií přítomen
ve farnostech P. Ivo Prokop. V neodkladných záležitostech se prosím
obracejte na farního vikáře P. Miroslava Štrunce.
Mše v Roseči
V sobotu 20. listopadu bude sloužena od 15.00 hod. mše sv. v kostele v
Roseči.
Kněžský den
V úterý 23. listopadu se duchovní zúčastní kněžského dne na Štěkni.
Vzhledem k vzdálenosti a délce setkání není možné stihnout večerní mši sv. Z
tohoto důvodu v tento den mše mimořádně nebude. Intence za † P.
Františka Daniela Mertha, P. Emanuela Třebického, a P. Františka Picha bude
odsloužena v místě pobytu.
Setkání františkánů
Schůzka přátel františkánského řádu se uskuteční v úterý 23. listopadu od
15.30 hod. na proboštství.
Modlitby za hospic
Ekumenická pobožnost s modlitbou za Hospic sv. Kleofáše se koná ve středu
24. listopadu od 18.00 hod. v evangelickém kostele v parku.
Žehnání
V sobotu 27. listopadu požehná ve 14.00 hod. probošt Ivo Prokop výstavu
betlémů v klášteře u sv. Jana Křtitele. V 18.00 hod. pak bude požehnán a
rozsvícen i vánoční strom na náměstí Míru.
Sbírka na misie a na charitu
Mešní sbírky na podporu misií 24. října 2021 přinesly v J. Hradci výtěžek
18.114, - Kč. Sbírky na charitu v neděli 7. listopadu 2021 dosáhly částky
8.664,- Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme.
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Biblické inspirace pro setkání
Proces synodálního setkání ve farnostech zahrnuje krátké zastavení nad
Písmem svatým. Text Písma se nejen přečte, ale je třeba také nechat chvíli
ticha, aby mohl v modlitbě promlouvat Duch Svatý.
Z evangelia podle Marka (Mk 3,31-35)
K Ježíšovi přišla jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali stát venku a dali si ho
zavolat. Kolem něho sedělo plno lidí. Řekli mu: „Tvoje matka a tvoji příbuzní
se venku po tobě ptají!“ Odpověděl jim: „Kdo je má matka a moji příbuzní?“
A rozhlédl se po těch, kteří seděli dokola kolem něho, a řekl: „To je má
matka a to jsou moji příbuzní! Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i
sestra i matka.“
Z Listu apoštola Pavla Římanům (Řím 12, 1-8)
Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím: přinášejte sami sebe v oběť
živou, svatou a Bohu milou! To ať je vaše duchovní bohoslužba. A
nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení,
abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.
Protože mi byla dána ta milost, říkám každému z vás: Nikdo ať si o sobě
nemyslí více, než co se patří myslet, ale skromně ve shodě s tím, v jaké míře
udělil Bůh každému víru.
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Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale tyto údy nemají všechny
stejnou činnost, tak i my, i když je nás mnoho, jsme jedním tělem v Kristu, k
sobě navzájem jsme však údy. Máme rozmanité duchovní dary podle milosti,
která nám byla dána. Kdo má dar mluvit z vnuknutí, ať ho užívá úměrně k
vlastní víře. Kdo má dar služby, ať ho uplatňuje ve službě. Kdo má dar
vyučovat, ať se věnuje vyučování, kdo dar povzbuzovat, ať povzbuzuje. Kdo
rozdává, ať to dělá velkodušně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo prokazuje
milosrdenství, ať to činí s radostí.
Z Listu apoštola Pavla Efezanům (Ef 1,13-19)
Skrze Krista Ježíše se dostalo i vám potvrzení od slíbeného Ducha Svatého,
když jste přijali slovo pravdy, radostnou zvěst o své spáse, a když jste v něho
uvěřili.
Duch je zárukou, že nám jednou připadne dědictví. Tak se dovrší naše
vykoupení, protože si nás Bůh získal jako svůj majetek, abychom sloužili ke
chvále jeho božské velebnosti.
Slyšel jsem, jak věříte v Pána Ježíše a jakou lásku projevujete všem
křesťanům, a proto nepřestávám za vás děkovat, když na vás vzpomínám ve
svých modlitbách, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, udělil
dar moudře věci chápat a jejich smysl odhalovat, takže budete moci mít o
něm správné poznání.
On ať osvítí vaše srdce, abyste pochopili, jaká je naděje těch, které
povolal, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho dědictví a jak se ukazuje
na nás, na věřících, jeho nesmírně velká moc působením jeho
všemohoucnosti.
Z Listu apoštola Pavla Filipanům (Fil 2,1-5)
Jestliže je u vás trochu křesťanské snahy druhé těšit, trochu láskyplného
povzbuzení, nějaké duchovní společenství a trochu srdečné účasti, dovršte
mou radost tím, že budete stejně smýšlet, že vás bude všechny pojit jedna
láska, že budete svorní a jednomyslní.
Nic nedělejte z hašteřivosti nebo touhy po prázdné slávě, ale z pokory ať
každý z vás pokládá druhého za lepšího, než je sám. Nikdo z vás ať nehledí
jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých. Mějte v sobě to
smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš.
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Z Prvního listu apoštola Petra (1 Petr 4, 10-11)
Navzájem si pomáhejte podle míry Božích darů jako dobří správcové
rozmanité Boží milosti.
Kdo má dar řeči, ať si je vědom, že přednáší slovo Boží. Kdo slouží, ať si je
vědom, že pověření k tomu přijal od Boha, aby tak byl ve všem oslavován
Bůh skrze Ježíše Krista. Jemu patří sláva a vláda na věčné časy. Amen.
© Národní synodální tým při ČBK; synodacz@cirkev.cz

Katolický týdeník
Katolický týdeník je určen čtenářům vyznávajícím tradiční křesťanské
hodnoty. Klade důraz na články s duchovní tematikou, věnuje se domácím
událostem v církevním prostředí, přináší zprávy z křesťanského světa.
Katolický týdeník čte kolem 200 000 obyvatel ČR každý týden. Polovinu tvoří
středoškoláci, čtvrtinu vysokoškoláci a čtvrtinu lidé se základním vzděláním.
Větší část nákladu míří na Moravu, a to jak na vesnice, tak do aglomerací.
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Úmysly mší sv. od 15. do 28. listopadu 2021
P - proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie
K – klášterní kostel sv. Kateřiny
Ranní mše sv.: Ne 9.30 hodin, Po 8.00 hodin
Večerní mše sv.: Út – Pá 18 hodin, So 17 hodin, Ne 18 hodin
Po 15. 11.

P

Za † Leopolda a Marii
Petrákovy a jejich
sourozence

Po 22. 11. P

Za chrámový sbor

Út 16. 11.

K

Za † Boženu Barákovou,
Marii Vaňovou a d. v o.

Út 23. 11.
Mše sv. není !

Intence bude odsl.
v místě pobytu

St 17. 11.

P

Za † Andrease Jandu a
jeho rodinu

St 24. 11.

P

Za † P. Františka
Sládka, P. Františka
Kašíka a P. Hynka
Šťastného

Čt 18. 11.

K

Za nová kněžská
povolání a na dobrý
úmysl

Čt 25. 11.

K

Za † P. Václava
Chalupského, P.
Radima Miloslava
Jáchyma a P. Vladimíra
Jindřicha

Pá 19. 11.

P

Za † Ludvíka Hlaváče

Pá 26. 11. P

Za † Františka Friedla,
P. Oldřicha Votavu a
Mons. Josefa Kavaleho

So 20. 11.

P

Za † Ladislava Uhlíka,
dvoje rodiče, sestru a
příbuzné

So 27. 11. P

Za † P. Ondřeje
Huječka, P. Pavla Kubů,
P. Rudolfa Kohouta a P.
Josefa Písaře

P: Za farnosti
K: Za † Kateřinu
Bendovou, její děti a
sourozence

Ne 28. 11.

P: Za farnosti
K: Za † z rodiny Fojtovy
a Žárovy

Ne 21. 11.
slavnost
Ježíše Krista
Krále

1. neděle
adventní
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