slavnost Ježíše Krista Krále
22. listopad 2015
číslo 47.
ročník X.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc,
bohatství, moudrost, sílu a čest. Jemu buď sláva a vláda na
věčné věky!

1. čtení: Dan 7,13-14
Žalm 93

2. čtení: Zj 1,5-8

Ev.: Jan 18,33b-37

Hospodin kraluje, oděl se velebností.

EUCHARISTICKÁ HODINA
Otec arcibiskup založil v arcidiecézi společenství modlitby, zvané Eucharistická hodina.
Do tohoto společenství jsou zváni všichni
věřící – dospělí, mládež i děti. Každý člen
jedenkrát za týden (minimálně jednou za
měsíc) stráví půl hodiny u svatostánku
s Pánem Ježíšem, snaží se chodit na mši
svatou častěji, než je to povinné. Láska se
projevuje skutkem, a proto mají členové
prokázat svou lásku Ježíši službou. Členská
služba Ježíši v potřebných začíná doma péčí
o děti, nemocné či staré, může se rozvíjet
v dobrovolnické službě charity či farnosti,
může to být i péče o kostel. Členové se snaží
aspoň o půl hodiny takové služby za týden.
Eucharistická hodina – ½ hodiny adorace
a ½ hodiny služby.
Hlavní svátky jsou pro ně: slavnost Božího Těla, adorační den farnosti
a bdění v Getsemanské zahradě a u Božího hrobu. Do společenství jsou
zváni také všichni nemocní, kteří se snaží adorovat z lůžka, na dálku.
Členství je spojeno se získáváním plnomocných odpustků za každou
půlhodinovou adoraci před svatostánkem (při splnění obvyklých podmínek); za živé a zemřelé členy je také 1x měsíčně sloužena mše svatá.
Člen obdrží členskou knížku (mj. s texty adoračních pobožností).

„Kéž Pán Ježíš provází mimořádnou přízní a zvláštním požehnáním
všechny, kteří na jeho pozvání k osobnímu přátelství odpoví velkoryse. Kéž
shlédne na jejich víru, vyslyší jejich prosby a od naší diecéze i celé
společnosti odvrátí všechny útoky zla, které ohrožují mír, lidské životy,
mezilidské vztahy, duchovní i mravní prostředí, či křesťanskou víru. Kéž
buduje Boží království v srdcích těch, kteří se mu otevírají. Kéž skrze ně
přinese uzdravení do našich rodin.“ (Msgre Jan Graubner, arcibiskup
olomoucký)
Přihásit se můžete na přihlašovací arch, který je v sakristii.

koutek pro děti
11. Čas konce světa zná jen Bůh Otec
„No tak děti, konec, jdeme jíst!" Obvykle zazní maminčin povel uprostřed napínavé hry, filmu nebo jiné
zábavy a hned začnete protestovat a smlouvat. Zato tatínek se nemůže dočkat, při práci na zahradě mu
pořádně vyhládlo a už se těší na teplé jídlo. Pro maminku to znamená konec vaření, které se jí dnes třeba
nedařilo tak, jak si představovala, ale protože vás má ráda, udělala všechno pro to, aby vám chutnalo. Když
řekne paní učitelka ve škole při písemce: „Tak konec!", všichni musejí odložit pera. Někdo je rád, že
všechno stihl, někdo se zlobí, protože se neučil a teď mu přemýšlení dlouho trvalo, takže skoro nic
nenapsal.
Zrovna tak to bude, až jednou celému světu řekne Pán Bůh: „No tak konec!" Někdo bude protestovat,
protože měl ještě spoustu plánů a rozdělané práce. Jiný se bude těšit, že přestanou starosti a trápení a že
si konečně odpočine. Ale protože je svět moc veliký, nebude to jen tak snadné. Lidé byli vždycky zvědaví,
co všechno se při konci světa bude dít, a ptají se až do dneška. A také mají plno strachu, bojí se, že konec
nastane už brzy. I učedníci byli zvědaví, a proto jim Pán Ježíš vysvětlil, co konec světa vlastně znamená; to
on, Pán Ježíš, přijde znovu na svět. Ale tentokrát se už nenarodí jako malé děťátko, ale přijde z nebe jako
mocný panovník a vládce celého nebe i země. Uvidí ho všichni lidé. Bude ho doprovázet obrovské
množství andělů. Tito andělé po celém světě vyhledají lidi, kteří v něho věří, ochrání je svými křídly
a přivedou všechny k němu. V té době zvítězí láska a síla Pána Ježíše nad vším špatným, co bylo na zemi,
a lidé se pak už nikdy nebudou ničeho bát a budou šťastní.
Žádný člověk nezná čas, kdy se to stane. Ten zná jen Bůh Otec v nebi a on určí ten správný okamžik,
až bude všechno připravené. Těm, kdo ho mají rádi, pošle předem znamení, aby se mohli na setkání s ním
a s Pánem Ježíšem dobře připravit. Chceš vědět, co to bude? To je tajemství. Ale pro každého svého
kamaráda má Pán Bůh osobní překvapení.
Aktivita: Podle počasí a rostlin v přírodě poznáme, která je roční doba. Podle čeho se pozná, že se
mají otrhat jablíčka ze stromu? (...) Víš, kdy kvetou pampelišky? A lípy? (...) Podle čeho poznáš, že se blíží
Vánoce? (...) Nakresli, podle čeho maminka pozná, že ji máš rád. A podle čeho pozná Pán Bůh, že ho máš
rád?
Modlitba: Pane Ježíši, ty jsi slíbil, že ochráníš všechny, kdo tě mají rádi a věří v dobrého Boha Otce.
Děkuji ti, že chráníš mě i všechny v naší rodině, také našeho pana faráře, paní katechetku, moje spolužáky
a kamarády, paní učitelky a každého, kdo se k tobě modlí a věří tomu, co jsi řekl. Amen.

Naše dobré jednání není dobré jen pro druhé,
ale je dobré i pro nás samé
Roztáhl jsem záclony a podíval jsem se ven z okna teplého a tmavého motelového pokoje. Přál jsem
si, aby naše tři malé děti ještě chvilku spaly. Bílé sněhové vločky pomalu usedaly na auta zaparkovaná před
motelem. Zimní slunce začalo osvěcovat chladnou a divokou scenérii.
Protože jsme se chystali navštívit Carlsbadské jeskyně, oblékli jsme naše tři děti – všechny mladší
deseti let – do teplých bund. Všechny tři byly ze sněhu nadšené a těšily se na den, který je čekal. Po
snídani jsme je naložili do auta a vyrazili směrem k jeskyním. Sníh foukal přes dálnici, ale nevytvářel na ní
souvislou vrstvu. To se ovšem změnilo, jakmile jsme odbočili na vedlejší silnici.
Před branou, za níž pokračovala silnice do zhruba deset kilometrů vzdáleného parku, stálo auto
Národní správy parku. Tři strážci se čvachtali v mrznoucí břečce. Každý z nich se zastavil u jednoho z aut,
která stála před námi. Vypadalo to, že někteří řidiči se s nimi přou. Když přišla řada na nás, přistoupil ke
mně mladý muž v uniformě strážce parku. Vypadal unaveně. Zdálo se, že je mu zima a že je nervózní.
Dovedl jsem si představit, že by se mnohem raději věnoval své obvyklé činnosti, k níž patřilo odpovídat na
zvídavé otázky návštěvníků parku. Dnes byl poslem špatných zpráv.
„Dobré dopoledne, pane. Je mi líto, ale serpentiny vedoucí do parku nejsou dnes pro auta bezpečné.
Park je uzavřen přinejmenším do zítřka. Když si zítra zatelefonujete, dostanete informace o aktuální
situaci.“ Nehodlal jsem se s ním o faktech nějak přít. „Děkujeme za zprávu. Musí vám být zima“, odpověděl
jsem. Zdálo se, že se mu ulevilo. „Díky, pane. Přeji vám pěkný den.“ Otočili jsme auto a vydali se nazpět
k motelu.
Všiml jsem si, že cestou míjíme kavárnu. „Co kdybychom si dali horkou čokoládu a po ní zamířili na
bazén v našem motelu?“ navrhnul jsem. „Hurá, tati! To bude skvělé!" radovaly se naše děti. Vstoupili jsme
do restaurace a ovanula nás vůně horké čokolády a kávy. Bylo tam plno – všude rodiny v zimních
kabátech, čepicích a šálách. Když jsme se posadili, vyhlédl jsem z okna na chladnou zasněženou krajinu
a uvědomil jsem si, že až se jako rodina budeme cachtat ve vyhřívaném krytém bazénu, bude nám
mnohem příjemněji než oněm třem strážcům, kteří tam musí celý den trčet. Pak jsem dostal nápad.
„Miláčku, co kdybychom těm strážcům dovezli horkou kávu?“ otočil jsem se na svou ženu. „To je
dobrý nápad!“ řekla manželka a už objednávala tři kávy s sebou navíc. Naložil jsem kávy na lepenkový
tácek a obklopil jsem je smetánkami a baleným cukrem. Nasedli jsme do auta a zamířili k bráně parku.
Objel jsem šňůru aut a zastavil u brány. Vzal jsem kávu a šel k nejbližšímu strážci.
„Chlapi, musí vám tu být zima. Říkali jsme si, že byste si možná dali kávu.“ Strážce byl evidentně
překvapený. Vykoktal: „Opravdu děkuji. Moc děkuji.“ Z auta jsme pak viděli, jak zanesl kávu svým kolegům.
Něco se ve mně pohnulo, když jsem se za nimi zadíval. Vidět jejich radostné obličeje bylo možná lepší než
výlet do kaňonu.
Proč je nám dobře, když projevujeme laskavost? Proč je to tak překvapivé pro lidi, kteří jsou jejími
příjemci? Mám-li být upřímný, musím se přiznat, že někdy bývám stejně otrávený a stejně nepříjemný jako
řidiči, kteří se se strážci hádali. Všichni kráčíme životem se svými vlastními plány. Druhé lidi, kteří nám je
zkříží, považujeme za nepřátele, ačkoli oni se mnohdy jen snaží dělat svou práci. Pak se k nim ovšem
chováme ošklivě a nedbáme na to, co vlastně prožívají.
Mnohokrát vidíme lidi pouze v jejich rolích. Jsou to strážci parku, prodavačky, bankovní úředníci –
a kdovíco ještě. Zapomínáme, že jsou to v první řadě lidé - matky, dcery, bratři, přátelé… Onoho dne mi
došlo, že když přicházím do styku s lidmi, měl bych chápat, že jsou něco víc než zaměstnanci, měl bych
v nich vidět lidské bytosti, ba dokonce i přátele. A pak nás život začne ještě více těšit! Obdarováním
druhého totiž obdarováváme i sami sebe.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 22. 11. do 29. 11. 2015
Liturgický
kalendář
Ježíše Krista Krále
22. 11.
Pondělí
23. 11.
sv. Klement I.,
sv. Kolumbán

Středa
25. 11.

sv. Kateřina
Alexandrijská

Čtvrtek
26. 11.

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

Za Jana a Marii Jakešovy,
P. Jaroslava Novosada, Marii Smrčkovou
a živou a † rodinu
Za živou a † rodinu Otevřelovu, Spisarovu,
Navrátilovu a dvo
Za † maminku Mariá nu Tedlovou, manžela,
sestru Ingrid Pospíšilovu a rodiče zobou stran

Špičky

16:30

Na poděkování PB, PM a sv. Antonínovi
s prosbou o Boží požehnání do dalších let

Černotín

16:30

Za živou a † rodinu Vinklerovu s prosbou
o Boží pomoc s přímluvou Panny Marie
v nemoci

Bělotín

16:30

Za Ferdinanda Jambora, manželku,
jejich sourozence a rodiče

Hustopeče

16:30

Za † Jaromíra Štaffu, živou a † rodinu,
na poděkování za přijatá dobrodiní
s prosbou za dar zdraví a ochranu Panny
Marie do dalších let pro celou rodinu
Za † Dalibora Škodu a živou rodinu

Špičky

16:00

Za † Bohuslava Vozáka, 2 syny, švagra,
vnuka a živou rodinu

Hustopeče

8:00

Černotín
Bělotín
Heřmanice

9:30
11:00

sv. Nikon

Pátek
27. 11.
sv. Virgil

Sobota
28. 11.
Sv. Mansuet (Miloslav)

1. neděle adventní

29. 11.

16:00

Úmysl mše svaté

Za Jarmilu a Františka Blažkovy
a živou a † rodinu
Za † Antonı́na Petržı́lka a rodič e zobou stran
Za živou a † rodinu Vaňkovu a Vikovu
Za živou a † rodinu Kleiberovu a Zelíkovu

Ohlášky:
❉ Děkanátní kalendář na rok 2016 je možné si zakoupit v sakristii za cenu 55 Kč.
❉ Srdečně jste zváni na Duchovní obnovu s P. Františkem Antonínem Dostálem na téma
„Milosrdenství“, která se uskuteční 28. 11. 2015 v Horním Újezdu. Prosíme, abyste se nahlásili
pokud možno dopředu na email: lenka.mlcak@gmail.com. Příspěvek na oběd je 50, - Kč.
❉ Příští neděli začíná doba adventní. Při bohoslužbách se budou žehnat adventní
věnce. Přineste si i své věnce z domu.
Tel. na faru: mobil: 733 741 614
Webové stránky farnosti: www.ihustopece.cz/farnost/
ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín v nákladu 330 kusů. Vydává
P. František Antonín Dostál.

