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Krista Krále
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!
(Zj 5,12; 1,6)

1. čtení: 2 Sam 5,1-3
Žalm 122

2. čtení: Kol 1,12-20

Ev.: Lk 23,35-43

Do domu Hospodinova s radostí půjdeme.

PouŅ do Assisi a Říma (část 3.)
V pátek ráno jsme shlédli Kapitol,
překrásný kostel Panny Marie na Oltáři
nebes, pomodlili se u zázračného Jezulátka a
uctili relikvii ostatků (které přivezla do Říma
sv. Helena) Kristova kříže v Santa Croce in
Gerusalemme, titulárním to kostele kardinála
Miloslava Vlka. Mekku křesťanství, Lateránskou baziliku, jsme z důvodu jejího uzavření
kvůli komunistické demonstraci nenavštívili, za to jsme osvědčili překvapivou
trpělivost v tříhodinovém čekání na spoj do Kalixtových katakomb. Městského
autobusu jsme se nakonec dočkali a tak nám
bylo některým dopřáno splnění tajného přání,
abychom slavili v katakombách mši svatou.
Pro mne to byl, po zážitku pod křížem
sv. Františka v Assisi a prožitku zkušenosti
pomoci Panny Marie, ten největší zážitek.
Tam, hluboko pod zemí, v chladu a přítmí
mne při slavení mše svaté oslovuje zvolání

kněze „Vzhůru srdce!...“ Představuji si, jak mé srdce proniká prostorem a vznáší se
vzhůru. Odpovídám …“Máme je u Pána!“ a vím, že to tak je.
Snad tedy mohu říci také za ostatní: „Děkuji Pánu Bohu, děkuji našim
světcům, děkuji našemu panu faráři, děkuji všem těm, kdo pouť připravili a postarali
se o nás a všem vám, úžasným spolupoutníkům. Děkuji, protože touto poutí mám
srdce blíž Pánu.
Jaroslava Anna, Špičky

Pokud Vás vyprávění o pouti do Říma a Assisi zaujalo a mrzí Vás, že jste se
nevydali také, tož mám pro Vás dobrou zprávu. Dá-li Pán Bůh, v roce 2015 bychom se
vydali na pouť do Svaté země. Je to zatím daleko, ale již je třeba začít šetřit a už teď se
za zdar modlit.
P. František

koutek pro děti
12. Ezau poznává, že ho bratr podvedl. Jakub před ním utíká
Když Ezau zjistil, že ho bratr Jakub podvedl, velice se rozhněval. Chtěl ho dokonce
zabít. Jakub proto utekl ke svému strýci Lábanovi, který žil v daleké zemi.

Zajímá vás, co se stalo s Ezauem? Ezau netušil, že se jeho bratr
vydával za něj a tak ho okradl o vzácné požehnání. Přišel za otcem
Izákem, chtěl mu nabídnout jídlo, které sám připravil, a přijmout od něj
slíbené požehnání. Z dálky volal: „Otče, už se to nese. Připravil jsem ti
jídlo, které sis přál.“ Starý a slepý Izák se úplně polekal. „Kdo to volá?
Vždyť už jsem po jídle. Komu jsem vlastně vůbec požehnal?“ Oba
ihned věděli, kdo to byl. Mladší Jakub! Ezau propukl v hlasitý pláč,
uvědomil si totiž, že otcovo požehnání, které zaručuje Boží ochranu
a pomoc, dostal mladší bratr Jakub. Toto požehnání bylo mimořádné
a nebylo možné ho zrušit. Zkusil se ale zeptat: „To máš jenom jedno
požehnání? Otče, požehnej také mně!“ Ale Izák odpověděl: „Ne, nejde
to. Jakuba jsem určil za hlavu celé rodiny, dal jsem mu své
služebníky, obilí, víno a vyprosil mu od Hospodina pomoc a ochranu.
Ty, přestože to všechno mělo patřit tobě, protože jsi starší, musíš teď bratrovi sloužit.“
V tu chvíli Ezau zlostí vykřikl: „Už dvakrát jsi mě podvedl, Jakube. Však počkej, až otec
odejde z tohoto světa, zabiju tě, Jakube!“ Pobíhal pak sem a tam a srdce měl plné
hněvu.
Když maminka Rebeka viděla Ezauovu zlost a slyšela slova plná hněvu, utíkala za
Jakubem. Poradila mu, aby si rychle sbalil věci a odešel do země jejího bratra Lábana.
Řekla mu: „Zůstaň u Lábana do té doby, než pro tebe pošlu. Určitě se časem zlost
tvého bratra vytratí a on zapomene, co jsi mu provedl.“ Co Jakubovi zbývalo? Dal opět
na maminčinu radu. Sbalil se, rozloučil a s těžkým srdcem se hned zrána, když všichni
spali, vydal na cestu.
Někdy se to možná i ve vaší rodině takto semele. Rodiče se pohádají. Jak z toho
ven? Poslechni si, jak to vyřešila jedna holčička Verunka. Při modlitbě ji něco napadlo.
S bratry vystříhala z koupených barevných papírů srdce a květy a připevnila je do jedné
místnosti. Maminku a tatínka, kteří sledovali televizi a vůbec se spolu nebavili, pak
pozvali do tohoto pokoje. Když to rodiče viděli, vzájemně se omluvili. Verunka se
podívala na kříž a v duchu řekla: „Pane Ježíši, děkuji Ti.“

Jít správným směrem vyžaduje odvahu!
Kdesi žil jeden starší muž, který sedával každodenně před svým
domem. Vrásky na jeho tváři říkaly, že je mu více než 80 let.
Když se u něho lidé zastavovali, aby se dozvěděli nějaké potřebné
informace, muž odpovídal vždy naprosto stejným způsobem: „Vraťte se
nazpět, jděte podle ukazatelů k nádraží, odbočte pak vlevo a tam najdete, co
hledáte!“
Ti, kteří se drželi poslušně jeho instrukcí, se najednou ocitli u místního
hřbitova. Téměř všichni, kdo ho znali, ho pokládali za blázna. On však
říkal: „Ale ne! Vždyť vám dávám správné instrukce! Copak nehledáte cestu
k „lázním“, k „domovu pokojného stáří“, nebo k místu s „bezkonkurenčně
nízkými cenami?“

Církev se smìje
Čech, Žid a Cikán zahynou při dopravní nehodě. Když dorazí k nebeské
bráně, sv. Petr jim sdělí, že ještě nenadešel jejich čas a že ještě neměli
zemřít. Nabídne jim tedy obchod: „Dáte mi každý tisícovku a já vás pustím
zpátky dolů, kde dožijete zbytek svého života.“
„To je dobrá nabídka,“ souhlasí Čech a podá sv. Petrovi tisíc korun.
V té chvíli se uprostřed trosek zničehonic posadí, čilý jako rybička.
Šokovaní ošetřovatelé, kteří jej právě prohlásili za mrtvého, se kolem něj
všichni shromáždí a ptají se, co se stalo.
„Nó, prostě ještě nebyl můj čas, tak jsem dal sv. Petrovi tisícovku a on
mě poslal zpátky.“ Ošetřovatelé se rozhlédnou kolem sebe, a když vidí, že
ostatní účastníci nehody stále nejeví známky života, ptají se, proč na
Petrovu nabídku také nepřistoupili. Čech se zahledí nahoru a povídá: „Hm,
Žid se právě pokouší usmlouvat cenu na 500 korun a Cikán čeká, až to za
něj zaplatí vláda.“
Oznamy:
∗ Všichni mládežníci jsou zváni na spolčo, které bude v pátek 29. 11. v 1900
hodin na faře v Hustopečích. Můžete se těšit na modlitbu, katechezi a také na
zábavu.
Příští neděli začíná doba adventní. Při bohoslužbách se budou
žehnat adventní věnce. Přineste si i své věnce z domu.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 24. 11. do 1. 12. 2013
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

Černotín

16:30

Neděle
24. 11.
Ježíše Krista Krále
Středa
27. 11.
sv. Virgil

Čtvrtek
28. 11.

Bělotín

16:30

Hustopeče

16:30

Špičky

16:00

Neděle
1. 12.
1. neděle adventní

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Měsíční sbírka

Bělotín

11:00

Heřmanice

16:00

sv. Mansuet (Miloslav)

Pátek
29. 11.
sv. Saturnin

Sobota
30. 11.
sv. Ondřej, apoštol
svátek

Úmysl mše svaté
Za + Josefa a Žofii Žemlovy, rodiče z
obou stran, sestry, živou rodinu a dvo
Za + Josefa Kundráta, otce
a živou a + rodinu
Za + rodiče Antonína a Boženu
Jemelíkovy, živou rodinu Zaoralovu
a Staviařovu
Za + Annu Škuderovou,
roz. Zahradníkovou
Na poděkování Pánu Bohu za 20 let
společného života
Na poděkování Pánu Bohu za 45 let
společného života a živou a + rodinu
Za + syna Jaromíra Štaffu,
živou a + rodinu
Za + Dalibora Škodu, živou rodinu
a dvo
Za + Josefa a Annu Bergerovy,
rodiče z obou stran a živou rodinu
Za živé a + farníky
Za + Vladimíra Rýpara, bratra Josefa,
švagrovou Aničku, živou rodinu a dvo
Za + manžela, jeho maminku,
prarodiče a dvo
Za + Terezii Michalíkovou a +
Frydrychvou a živé rodiny

Sbírky:

Hustopeče

Špičky

Černotín

Bělotín

32. neděle v mezidobí

Kč 5.300,-

Kč 3.876,-

Kč 1.160,-

Kč 728,-

33. neděle v mezidobí
Kč 9.771,Kč 676,Kč 3.630,Kč 2.525,Sbírka z Porubských hodů vynesla 5.000,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
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