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Ježíše Krista Krále

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Dan 7,13-14
2. čtení: Zj 1,5-8.
Ev.: Jan 18,33b-37
Žalm 93

Hospodin kraluje, oděl se velebností.

Kapka rosy z Božího slova: Ježíš za svého pozemského života odmítal, aby ho lidé
prohlašovali za krále. Nechtěl jen povrchní úctu. Chce být králem těm, kteří ho
přijmou dobrovolně a s vírou, že jeho oběť na kříži nám přinesla spásu.

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Chvála Kristu, našemu Pánu a Králi,
jak na nebi, tak i na zemi!
Bratři a sestry, máme závěrečnou
neděli v liturgickém mezidobí. Schází
poslední týden a začne doba adventní.
Neděle, kterou prožíváme, je nedělí, při
které oslavujeme Krista Ježíše jako
Krále. Při četbě evangelia nasloucháme
odpovědím, kterými Ježíš vysvětluje
Pilátovi, jakým způsobem je on sám
král. Náš Pán vyznává: Moje království
není z tohoto světa. A dále na otázku,
zda je skutečně král, Pilátovi odpovídá: Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil
a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy,
slyší můj hlas.
Kristovo království není z tohoto světa. Ono pochází z nebe, je to Boží království.
Jeho služebníky jsou: víra, která je schopna vyrvat vzrostlou moruši i s kořeny
a přesadit do moře; pravda a Boží slovo, které jsou silnější než meč; láska, která vítězí
i nad smrtí. Území pro toto Boží království není vymezeno hranicemi, ale je mezi
námi a je v nás. Lidské srdce je schopno otevřít prostor pro toto Boží království
a dovnitř vpustit Krista – Krále.

Přivítejme jej tedy, s otevřenými branami našich srdcí dokořán!
S pozdravem a požehnáním
P. Václav Fojtík

KÓD PRO DARY NA OPRAVU KOSTELA

Bankovní účet farnosti, zřízený pouze pro účely oprav hustopečského kostela:
296308046/0300.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Proč jsme mnohdy tak nespokojení?
Měl jsem jednoho přítele, už zemřel, který byl slepý. I tak to byl velmi radostný člověk.
Jednou jsem se ho zeptal: "Poprosil jsi někdy Boha, aby ti dal zrak?“
Dodnes si pamatuji, jak mi s humornou nadsázkou odpověděl: „Rád bych to udělal, ale
nemám čas.“
Jeho odpověď mě trochu zarazila, proto jsem se zeptal: „Co tím myslíš, že nemáš čas
poprosit Boha, aby ti dal zrak? Takže ty se nemodlíš?“
On mi odpověděl: „Ale ne, modlím se hodně.“
Zeptal jsem se tedy: „Jak se modlíš?“
Na to odpověděl: „Když se modlím, vždycky začnu tím, že velebím Boha za všechno,
co mi dal. Děkuji mu za to, že můžu mluvit (vždyť existují němí lidé), že mi dal rozum
(někdo ho nemá), za svou práci (někdo si práci nemůže najít), za dar sluchu (někdo
neslyší).“
Dále mi řekl: „Mám velmi dlouhý seznam věcí, za které se sluší Bohu poděkovat, že
než je vyjmenuji, jsme unavený, a tak se k tomu, abych ho požádal o zrak, nikdy
nedostanu.“
Vzpomínám, jak jsme se tomu spolu velmi smáli. Byl to velice pozitivní člověk. Ještě
poznamenal: „Proč bych se měl soustředit na jednu věc, kterou mi Bůh nedal, a nevšímat
si tolika věcí, které mi dal?“

To je jádro problému, proč jsme mnohdy tak nespokojení a smutní. Soustředíme se
totiž na věci, které nemáme, místo abychom byli vděčni za ty, co máme. Proč se někdy
cítíme zneuznaní? Protože se soustředíme jen na jednu osobu, která nás (možná)
nedocenila, místo abychom si uvědomili, kolik lidí nás má rádo. A hlavně zapomínáme
na Boha, který nás má neohraničeně rád, až na smrt...
Nedívejme se jen na to negativní, ale zaměřujme se i na to pozitivní.
Elias Vella, www.vira.cz

Přijď království tvé
Podle slov našeho Pána a Spasitele Boží království nepřichází tak, že by se dalo pozorovat,
ani se nedá říci: Hle, tady je! nebo tam je! Neboť Boží království je mezi námi. Vždyť to slovo je
blízko, téměř v našich ústech a v našem srdci. Proto je jasné, že každý, kdo se modlí za příchod
Božího království, modlí se nepochybně za to Boží království, které má v sobě: aby v něm vzešlo,
neslo plody a nabývalo dokonalosti. Neboť v každém svatém kraluje Bůh a každý svatý poslouchá
Boží zákony, plné Ducha a Bůh v něm přebývá jako v dobře spravované obci. Vždyť je při něm
neustále Otec a spolu s Otcem kraluje v takové dokonalé duši Kristus podle slov Písma: Přijdeme
k němu a učiníme si u něho příbytek.
A budeme-li bez ustání postupovat, dojde Boží království, které je v nás, svého vrcholu tehdy,
až se naplní, co řekl apoštol; že totiž Kristus, až se mu podrobí všichni nepřátelé, odevzdá království
Bohu a Otci, aby byl Bůh všechno ve všem. Proto se neustále modleme a vnitřně uschopněni
přítomností Božího Slova, říkejme svému Otci, jenž je na nebesích: Posvěť se jméno tvé, přijď
království tvé.
O Božím království je si ještě třeba uvědomit toto: Jako nemá spravedlnost nic společného
s nepravostí a jako se světlo nesnáší s temnotou a Kristus s Beliárem, právě tak nemůže být Boží
království pohromadě s královstvím hříchu.
Chceme-li proto, aby v nás kraloval Bůh, ať v našem smrtelném těle nevládne hřích.
Umrtvujme naopak své pozemské údy a přinášejme ovoce ducha, aby se v nás Hospodin mohl
procházet jako v duchovní rajské zahradě a aby v nás kraloval on sám se svým Kristem sedícím
v nás po pravici Otcovy duchovní moci, o niž prosíme. Ať tu sedí, dokud se všichni jeho nepřátelé,
kteří jsou v nás, nestanou podnoží jeho nohou a dokud z nás nezmizí každá jiná vláda, síla a moc.
Toto se může zajisté stát v každém z nás, a v každém z nás může být jako poslední nepřítel
zničena smrt, aby i v nás mohl Kristus říci: Smrti, kdepak je tvůj bodec? Peklo, kdepak je tvé
vítězství? Nechť tedy již nyní to, co je v nás porušitelné, vezme na sebe svatost a neporušitelnost,
a co je smrtelné, vezme na sebe Otcovu nesmrtelnost, neboť smrt již byla přemožena. Aby tak
v nás kraloval Bůh a my již nyní měli účast na dobru nového zrození a vzkříšení z mrtvých.
Z pojednání „O modlitbě“ od kněze Origena

Ohlášky:





Víkend pro děvčata na faře vzhledem k epidemické situaci byl zrušen.
Modlitební společenství bude ve čtvrtek v 19 h. na faře v Hustopečích.
Biřmovanci se sejdou v pátek už v 18 hodin v kostele v Hustopečích.
Příští neděli začíná doba adventní. Při bohoslužbách se budou žehnat
adventní věnce. Přineste si i své věnce z domu.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 21. 11. do 28. 11. 2021
Liturgický
kalendář

Ježíše Krista Krále
21. 11.

Pondělí
22. 11.

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Za živé a † hudebníky a zpěváky při uctění
svátku patronky sv. Cecilie

Černotín

9:30

Za živé a † farníky

Bělotín

11:00

Za † rodiče Grossmannovy, staříčky, živou
rodinu dvo a na poděkování PB za 50 let
společného života

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

Špičky

16:30

Za těžce nemocného dědečka, za dar zdraví
celé rodiny a uzdravení rodinných vztahů

Hustopeče

7:00

Černotín

16:30

Za Václava Vahalu, manželku, zetě

Bělotín

16:30

Za Marii, Antonína a syna Petra Mikulíkovy

14:00

Requiem za † Ludmilu Šindlerovou

16:30

Za † Bohumila a Vlastu Janovské, snachu
Dobromilu a živou rodinu a dvo
Za Josefa Plesníka, Vladimíra Rýpara, Zdenka
a Františku Malíkovy, synovce, rodiče,
za živou rodinu a dvo

sv. Cecílie, památka

Úterý
23. 11.

Úmysl mše svaté

Za Emílii, Štefana Garaiovy a živou rodinu

sv. Klement I.

Středa
24. 11.
sv. Ondřej Dung-Lac
a druhové, památka

Čtvrtek
25. 11.
sv. Kateřina

Pátek
26. 11.

Hustopeče

sv. Silvestr

Sobota
27. 11.

Černotín

16:30

Hustopeče

8:00

Za Jana a Marii Jakešovy,
P. Jaroslava Novosada, živou a † rodinu,
Marii Smrčkovou a dvo

Špičky

9:30

Za Bohuslava Vozáka, manželku, 2 syny,
vnuka Pavla a rodinu Vozákovu, Hulákovu,
Valentovu

Bělotín
Hustopeče

11:00

Za živé a † farníky

19:00

(tichá) eucharistická adorace

sv. Virgil

1. neděle adventní
28. 11.

Tel. na faru: mobil: 733 741 614
E-mail: fahustopecenb@ado.cz
https://www.ihustopece.cz/farnost/

