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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: Ez 34,11-12.15-17
2. čtení: 1 Kor 15,20-26a.28
Ev.: Mt 25,31-46
Žl 23

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.

Boží království,
Ježíš Kristus Král
Když starozákonní věřící popisovali skutečnost Boží lásky a moci, používali pro Boha mezi
mnohými označeními i titulu: král… Rozvinutím této myšlenky byl pak výraz „Boží království“. Byl to
pojem, s nímž Židé spojovali mnohá očekávání: příchod
spravedlnosti, lásky a pokoje, konec zla, utrpení
a smrti. Obsahoval to, v co doufali, jak jim to
Bůh zaslíbil skrze proroky. Boží království je
uskutečněním nejhlubších tužeb každého
člověka. Je to prostor pro jeho plný
rozvoj, stav plného a konečného štěstí.

Boží království spočívá ve spravedlnosti, pokoji a radosti (Řím 14,17).
KRÁLOVSTVÍ
„Král“ byl v židovském a orientálním pojetí ten, kdo moudře a mocně
vládl. Zemi, kterou vlastnil, vedl k rozkvětu
a zaručoval jí bezpečnost vnější i vnitřní. Byl
nejvyšším zákonodárcem a soudcem – zajišťoval
spravedlnost a právo a to i chudým a bezbranným…
Pod vedením krále měl jeho lid žít v pokoji, plnosti,
spravedlnosti a jednotě. Kvůli lidské zlobě a slabosti tomu v dějinách bylo ale mnohdy jinak…
BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ V KRISTU
Ježíš řekl: Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží… (Mk 1,15)

Boží království neustále existuje v Bohu. K člověku přišlo skrze Ježíše Krista, především jeho smrtí
na kříži a zmrtvýchvstáním. Ježíšovo „kralování“ nemá ale nic společného s ryze pozemskými představami
králů: ukřižovaný král - to mluví samo za sebe… Hlásá království, které není z tohoto světa, království
lásky; království, které nechce konkurovat žádným pozemským vládcům; království, jehož hranice
procházejí lidskými srdci. Toto království dojde mezi lidmi svého definitivního naplnění při Ježíšově
návratu ve slávě na konci časů. Kristus, král a pán celého vesmíru, se stal služebníkem všech. On
„nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny“ (Mt 20, 28).
ÚČINKY BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ
Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci. (1Kor 4,20)
Žádné království z tohoto světa, žádný král ani žádná vláda neřeší úplně a s konečnou platností
osud jednotlivého člověka. I ten nejlepší vládce se snaží zlo jen omezit a úděl člověka o něco
vylepšit. K úplnému přemožení zla a nastolení „ráje na zemi“ nemá ale nikdo ani síly, ani
prostředky... Jinak je tomu ale s Božím královstvím, které přichází od Boha a které člověku dává:
* osvobození od nadvlády zloby, hříchu, zmaru a věčné smrti
* cestu k plnosti a pro-měně života
* cestu k životu bez konce

Mocnosti zla budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů;
ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní. (srv. Zj 17,14)
JAK DO NĚHO VSTOUPIT?

Všichni lidé jsou povoláni vstoupit do Božího království. (Katechismus, čl. 543)
Plody Kristova života přijímáme v první řadě křtem, při kterém jsme znovuzrozeni „z vody
a z Ducha“. Dále pak životem podle evangelia:
* vírou v Boha Spasitele - Ježíše Krista (srv. Sk 16,31)
* následováním Ježíše Krista (srv. Jan 8,12)
* životem z Božího Ducha (srv. Řím 8,6; Gal 5,16-23)
* životem z Božího slova v bibli (srv. Jak 1,21)
* životem aktivní lásky (srv. Mt 25,31-40)
* životem v církvi (srv. 1Tim 3,15)
VLÁDCE NA NAŠÍ STRANĚ
Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? (Řím 8,31)
Skutečnost Krista, vládce nebe a země je pro člověka zdrojem naděje: lidské struktury plné
zloby, intrik a nespravedlnosti převyšuje někdo, kdo na nás pohlíží s láskou. Je Králem - jediným,
kterého se nemusíme obávat a kterému můžeme důvěřovat. Jedině s ním může náš život dojít
proměny a naplnění. (Podle T. Špidlíka)
Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno. (Dan 7, 14)
(www.vira.cz)

koutek pro děti
12. Samuel uslyšel, jak k němu Hospodin mluví
Samuel jedné noci uslyšel, jak ho někdo opakovaně volá. Kněz Élí mu
prozradil, že takto volá jedině Hospodin. Od té chvíle pak Hospodin k Samuelovi
často mluvil a on mu rozuměl.
Knězi Élímu léta přibývala a postupně přestával vidět. V noci spával ve vlastním
pokoji a Samuela, který sílil na těle i na duchu, nechával na stráži ve svatyni blízko
posvátného místa s Archou úmluvy. V Bibli najdeme příběh, který mluví o tom, jak
Samuel poprvé uslyšel zřetelně Hospodinův hlas. Stalo se to jednoho večera, když ležel
Samuel na svém lůžku a spal. Najednou uslyšel, že ho někdo volá. Samuel vyskočil
z postele a běžel ke knězi Élímu a řekl mu: „Volal jsi mne.“ „Nevolal, to se ti asi něco
zdálo,“ ospale mu odpověděl Élí. „Jen si běž zase lehnout.“ Samuel se vrátil ke svému
lůžku a snažil se usnout. Opět ale uslyšel, jak ho někdo volá: „Samueli!“ Samuel

neváhal a rychle se vrátil k Élímu. „Tu jsem. Teď jsem opravdu slyšel,
že mne voláš.“ „Ale kdepak, chlapče, jdi už konečně spát,“ řekl mu
starý Élí. Samuel se tedy vrátil, ale sotva ulehl, slyšel opět volání:
„Samueli, Samueli!“ Samuel nevěděl, co si počít, a znovu se vydal
k Élímu. „Tu jsem. Pořád slyším, jak mě někdo volá,“ řekl Samuel.
Tehdy kněz Élí pochopil, kdo chlapce volá. Vždyť je to Hospodin! Ten
k lidem mluví takovým způsobem, ale dlouho jeho hlas nikdo neslyšel.
„Samueli,“ řekl Élí, „myslím, že tě volá Hospodin. Vrať se na své lůžko.
Jestliže tě ten hlas znovu zavolá, odpověz: „Mluv, Hospodine, tvůj
služebník poslouchá.“
Když se Samuel vrátil do pokoje, uslyšel znovu zřetelně, jak ho
někdo volá. Samuel se řídil Élího radou a pohotově odpověděl: „Mluv,
tvůj služebník poslouchá.“ A Hospodin k němu mluvil.
Od té chvíle pak Hospodin k Samuelovi často promlouval. Izraelité
si Samuela vážili a dávali pozor, co říká. Poznali, že Samuel byl Hospodinem vybrán,
aby jim oznamoval jeho vůli. Tehdy se takovému člověku říkalo prorok.
Když máš čisté srdce, i k tobě Bůh mluví a ty můžeš, stejně jako Samuel, slyšet, co
ti říká. Jak to vypadá a jak to poznáš, že k tobě mluví Bůh? Boží hlas není stejný jako
hlas maminky, která tě volá k obědu. Je to jiný hlas. Je tichý a můžeš ho slyšet ve svém
srdci, protože je určený jen pro tebe. Neuslyší ho nikdo jiný než ty sám. Nabádá tě
například k tomu, abys udělal něco dobrého. Často se objeví jako nápad, že máš
pomoci rodičům, všimnout si smutného kamaráda a potěšit ho apod. Tak jako měl
Samuel Élího, najdi si i ty někoho, kdo by ti poradil, jestli to, co slyšíš, je hlas Pána
Ježíše.

Čest a sláva nesmrtelnému Králi
Pane Ježíši Kriste, Plnosti časů a Králi věků! Dej nám prosté srdce, abychom dokázali
poznat, že ty, Syn Nejvyššího, ses stal naším bratrem…
Tobě, Ježíši, buď čest a sláva, nyní i na věky věků.
Ježíši, počátku a plnosti nového člověka, přitahuj si naše srdce, abychom dokázali opustit
nedobré cesty a vydali se po tvých stopách cestou vedoucí k životu. Dej, ať žijeme ve věrnosti
křestnímu slibu a naší víře, ať horlivě vydáváme svědectví tvému slovu, tak aby se v rodině a ve
společnosti rozzářilo živé světlo tvého evangelia.
Tobě, Pane Ježíši, buď čest a sláva nyní i na věky.
Ježíši, Boží sílo a moudrosti, zažehni v nás lásku k Písmu svatému, protože v něm zaznívá
hlas našeho Otce, který nás osvěcuje, živí a utěšuje. Ježíši, Slovo Boha živého, obnov v církvi
misijní horlivost, tak aby všechny národy dospěly k poznání tebe, Syna člověka a jediného
prostředníka mezi člověkem a Bohem.
Tobě, Pane Ježíši, čest a sláva nyní i na věky.
Ježíši, prameni moudrosti a pokoje, posiluj ve své církvi pouto společenství, oživ
ekumenické působení, tak aby všichni tvoji učedníci byli jedno mocí Ducha svatého. Ty, který jsi
nám dal jako pravidlo života přikázání lásky, dej, ať jsme budovateli solidárního světa, ve kterém
mír zvítězí nad válkou a civilizaci smrti nahradí láska k životu.
Tobě, Pane Ježíši, čest a sláva nyní i na věky.
Ježíši, jednorozený synu Otce, plný milosti a pravdy, světlo osvěcující každého člověka,
daruj plnost svého života všem, kteří tě hledají s upřímným srdcem. Vykupiteli člověka, ty jsi
počátek a konec času a vesmíru, tobě i Otci, nevyčerpatelnému zdroji veškerého dobra, i Duchu
svatému, pečeti a nekonečné lásce, buď čest a sláva nyní i na věky. Amen.
(Modlitby Jana Pavla II, www.pastorace.cz)

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 23. 11. do 30. 11. 2014
Liturgický
kalendář
Ježíše Krista Krále
23. 11.
Pondělí
24. 11.
sv. Ondřeje Dung-Laca
a druhové, památka

Středa
26. 11.

sv. Nikon

Čtvrtek
27. 11.
sv. Virgil

Pátek
28. 11.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Za Jana a Marii Jakešovy, P. Jaroslava Novosada,
Marii Smrč kovou a ž ivou a † rodinu
Za † Marii Klé zlovou, manž ela a ž iv. rodinu

Bělotín

11:00

Za † maminku Mariá nu Tedlovou, manž ela,
sestru Ingrid Pospíšilovu a rodiče z obou stran

Špičky

16:30

Za ž ivou a † rodinu Heiderovu
a Vyhnánkovu

Černotín

16:30

Za Petržílka Antonína a rodiče z obou stran
a dvo

Bělotín

16:30

Za † rodič e a dvo

Hustopeče

16:30

Špičky

16:00

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

Heřmanice

16:00

sv. Mansuet (Miloslav)

Sobota
29. 11.

Za † Dalibora S. kodu a jeho otce Jana
Za † Jaromı́ra S. taffu a za ž ivou a † rodinu
Za ž ivé a † farnı́ky

sv. Saturnin

1. neděle adventní

30. 11.

Za † Jarmilu a Františka Blažkovy,
ž ivou a † rodinu Blaž kovu, Rý parovu a dvo
Za † Marii Alá novou, manž ela,
ž ivou a † rodinu
Za rodiče Jemelíkovy, živou rodinu
Zaoralovu a Staviřovu a dvo
Za mír a pokoj všem rodinám, národům
a celému světu

Sbírka z neděle 16. XI.: Hustopeče 9.747,- Kč, Špičky 1.037,- Kč, Černotín 3.332,- Kč
a Bělotín 3.150,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Ohlášky:
❉ Zkouška malé schóly bude v pondělí 24. 11. v 1600 hod. v muzikantské zkušebně.
❉ Zveme všechny mladé, biřmovance a ostatní na Předadventní duchovní obnovu do Hustopeč
n/B, která se koná 29. listopadu v 10:00. Obnovu vede o. Pawel Bilinski.
❉ Příští neděli začíná doba adventní. Při bohoslužbách se budou žehnat adventní
věnce. Přineste si i své věnce z domu.
❉ Děkanátní kalendář na rok 2015 je možné si zakoupit v sakristii za cenu 55 Kč.
❉ Všichni jste srdečně zváni na koncert ADVENTUS DOMINI, který se uskuteční 2. prosince
2014 v 18 h. v kostele Povýšení sv. Kříže v Hustopečích nad Bečvou. Vstupné dobrovolné.
Tel. na faru: mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040
Webové stránky farnosti: www.ihustopece.cz/farnost/
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