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Liturgie slova – Slavnost Ježíše Krista Krále
1.čtení - 2 Sam 5,1-3
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.
Žl 122 - 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, –
2.čtení - Kol 1,12-20
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.
Evangelium - Lk 23,35-43
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.“
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MŠE SVATÉ V MILAVČÍCH A STANĚTICÍCH
NEDĚLE – 24.11.
8.00
Za + Marii Hofmanovou, bratra a rodiče
9.30 (St.) Za + Jana Odvody, manželku a rodiče z obojí strany
PONDĚLÍ – 25.11.
16.00
Za + Kateřinu Vondrovicovou, manžela, sourozence a oboje rodiče
STŘEDA – 27.11.
8.00
Za + Kateřinu Blackou, manžela a celý rod
PÁTEK – 29.11.
16.00
Za + Kateřinu Forstovou, manžela, sourozence a celý rod
SOBOTA – 30.11.
8.00
Za + Alžbětu Kulhankovou, manžela a děti
NEDĚLE – 1.12.
8.00
Za farnost
9.30 (St.) Za + Annu Němečkovou, manžela Jiřího a celý rod

O čem píše
Noviny otevírá setkání Slavnosti světla a s ním související spekulace, zda se příští
evropské setkání Taizé neuskuteční právě v Česku.
Katastrofa na Filipínách zůstala jedním z hlavních témat KT. Přibližujeme nejen situaci
v této zemi, ale i konkrétní pomoc z České republiky, zejména prostřednictvím charity.
Publicistická strana představuje Bibli s umělci. Celkem jedenáct českých a slovenských
výtvarníků doprovodilo svými 110 barevnými celostránkovými ilustracemi nové vydání
Písma sv.
Stránka kultury informuje o výsledcích ankety Kniha čtenářů KT. Na 167 hlasů poslali
čtenáři vítěznému titulu letošního ročníku literární ankety. Zvítězil rozhovor dvou
kněží: P. Marka Orko Váchy s P. Karlem Satoriou.
Tematická dvoustrana připomíná neradostné výročí padesáti let od atentátu na
Kennedyho, který je dodnes opředen řadou mýtů. Jak se mohl stát katolík
prezidentem USA?
KT vychází s přílohou Perspektivy. V neděli slavíme slavnost Krista Krále. Končí
liturgický rok. Jak tento svátek vznikl, jak chápat svrchovanou Kristovu vládu nad všemi
politickými režimy?
Uvnitř listu naleznou čtenáři speciální přílohu věnovanou Arcidiecézní charitě Praha.
Čtenáři se dozvědí o v Česku unikátních projektech, které se daří uskutečňovat doma
v České republice, ale i v Africe či na indickém subkontinentu.
Noviny uzavírá exkluzivní rozhovor s exkluzivním návštěvníkem Nádvoří národů,
kardinálem Gianfrancem Ravasim. Podle médií měl být jedním ze žhavých kandidátů
na papeže. Jednu z jeho tezí shrnuje titulek: Buďte klidní, pokud jste neklidní.
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