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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!
Srov. Zj 5,12; 1,6

1. čtení: Dan 7,13-14
Žalm 93

2. čtení: Zj 1,5-8

Ev.: Jan 18,33b-37

Hospodin kraluje, oděl se velebností.

J a k y´ j s i , H o s p o d i n e ?
Hospodin kraluje! Oděl se důstojností. Oděl se Hospodin, opásal se
mocí. Pevně je založen svět, nic jím neotřese. (Ž 93,1)
Znáte to: Děti mívají všetečné otázky: „Co nosí
Pán Bůh na sobě?“ Co na to říci? Nikdo nikdy Boha
neviděl. Stojí mimo hmotu i čas, nepotřebuje něco
skrývat, zakrývat, stydět se, cítit se trapně.
Sám o sobě je krásný, jasný, čistý,
okouzlující, strhující, dokonalý, fascinující,
obrovský, majestátní, věčně mladý,… Tak co
považovat za jeho „oblek“?
Bůh je oděn mocí, nádherou, leskem,
vznešeností, ale také milosrdenstvím, pokojem, sílou, radostí, nadějí, láskou a světlem,
je oděn přetékajícím životem, touhou dávat, neutuchající nápaditostí, vtipností, bystrostí, smyslem pro detail i velkolepé plány…
Nu, kdo by takového Pána neuznal za Krále nebe
i země a nepustil se do chvály?
Převzato z www.vira.cz

koutek pro děti
13. Cyril měl radost, když poznal, že se má stát knězem
Jeden z urozených pánů si usmyslel, že by se měl Cyril oženit s
jeho dcerou. Cyril by si žil jako v bavlnce, užíval života, jezdil na lov a
kdoví co ještě. Byla to jistě lákavá nabídka. Cyril věřil, že Bůh má pro
něho připravenou cestu plnou dobrodružství, na které mu bude
pomáhat. V tichu se ptal Boha, jaké je jeho povolání. Modlil se za to,
aby poznal, jestli se má oženit, nebo ne. Vzpomněl si na sen z dětství.
V něm si vybral za ženu krásnou Sofii, což znamená Moudrost. A to
byla odpověď na jeho upřímnou modlitbu. Cyril dospěl k tomu, že mu
Bůh už v dětství ukázal cestu, po které má každý den jít - cestu
moudrosti. Má se stát knězem. Měl radost, že to poznal. Vždyť být
knězem je krásné povolání: modlit se za lidi, ukazovat jim, jak žít Boží
lásku, pomáhat lidem objevit Pána Ježíše a jeho dobrotu.
Kněží jsou Boží služebníci. Pomáhají lidem objevit Pána Boha.
Slouží mši svatou, při které k nám přichází Pán Ježíš. Udělují svátost
smíření, ve které nám Ježíš skrze kněze odpouští hříchy... (možno se zeptat, co si děti
myslí, že kněží celý den dělají).
Cyril byl vysvěcen na kněze, pár měsíců pobýval ve stejném klášteře jako jeho bratr
Metoděj.
Cyril, i když byl svatý, si také někdy nevěděl rady. Hledal, pro co se má rozhodnout
- oženit se, stát se knězem, zůstat sám. Měl rád Pána Ježíše a chtěl plnit jeho vůli.
Věděl, že Pán Ježíš mu ukáže cestu, na které bude nejšťastnější. Proto se za rozhodnutí
modlil. Když poznal, že ho Pán Ježíš volá ke kněžství, poslechl. Kdyby se rozhodl jinak,
tak bychom možná o Cyrilovi vůbec nic nevěděli.
Jsou lidé, kteří se rozhodli následovat Pána Ježíše tak, že se z nich stali řeholní sestry a bratři.
Znáš nějaké? Víš, proč se tak rozhodli? Kdo ví, jestli i tebe Ježíš nezavolá, až budeš dospělý, abys
Jemu i potřebným lidem tímto způsobem sloužil. Být knězem nebo řeholníkem je krásná věc.

Ohlédnutí za biřmováním

Poznáte je?

Dìtská schóla bude mít zkoušku na „Mikuláše“ ve ètvrtek 29. listopadu
v 16 hod. v muzikantské zkušebnì v KD.
Příští neděli začíná doba adventní. Při bohoslužbách se budou
žehnat adventní věnce. Přineste si i své věnce z domu.
Chcete si zahrát ve filmu? Máte jedinečnou možnost!!!
Ve dnech od 9. – 13. prosince 2012 bude v Archeoskanzenu Modrá pokračovat natáčení velkofilmu Cyril
a Metoděj - Apoštolové Slovanů. Zájemci se hlaste na
email: komparz@historicalmovie.com
Angelus si můžete přečíst i v elektronické podobě na internetu:
Hustopeče n/B: www.orel-hustopecenb.cz
nebo na stránkách obce Černotína: www.cernotin.cz (v oddíle „farnost“).

Církev se smìje

Matka připravuje lívance pro své dva syny, Matouše (5) a Árona (3). Chlapci se začnou
hádat, kdo dostane první lívanec, a matka využije příležitosti k morálnímu ponaučení.
„Kluci, kdyby tady seděl Ježíš, řekl by ,Ať si první lívanec vezme můj bratr, já mohu
počkat.'“ Matouš se otočí na mladšího bratra a prohlásí: „Árone, ty budeš Ježíš!“

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 25. 11. do 2. 12. 2012
Liturgický kalendář

Neděle
25. 11.
Ježíše Krista Krále

Místo

Hustopeče
Špičky
Bělotín

Pondělí
26. 11.
Sv. Nikon

Nejdek
Špičky

Středa
28. 11.
Sv. Mansuet
(Miloslav)

Černotín

Čtvrtek
29. 11.
Sv. Saturnin

Bělotín

Čas

Úmysl mše svaté

Za Josefa a Žofii Žemlovy, rodiče
z obou stran, sestry, živou rodinu
a dvo
Za Marii Humplíkovou, manžela,
9:30
4 syny a živou rodinu
11:00 Za Dalibora Škodu
8:00

14:00 Requiem - Jaroslava Nováková
Za + Zdeňka Boháče, živou rodinu
16:00
a dvo
Za + Františku a Michala
Bernátkovy, rodiče Kelarovy,
16:00 živou a + rodinu
Za Josefa Brzobohatého
a Jaroslava Zbořila
Za + bratra, švagra a jeho dva syny
16:30
Za živou a + rodinu Hlávkovu

Pátek
Za + Jaromíra Štaffu, živou
30. 11.
Hustopeče 16:30 a + rodinu
Sv. Ondřej, apoštol
Za Dalibora Škodu
svátek
Sobota
Za + Josefa Sůkala, sourozence
1. 12.
16:00
Špičky
a rodiče z obou stran
Sv. Edmund Kampián
Za Karla Vinklárka, manželku
Hustopeče 8:00
a živou a + rodinu
Neděle
Za + Vladimíra Rýpara, bratra,
2. 12.
9:30
Černotín
snachu, živou a + rodinu
1. neděle adventní

Bělotín

11:00 Za farníky

Sbírka z neděle 18. XI.: Hustopeče 11.447 Kč, Špičky 853 Kč, Černotín 3.188 Kč
a Bělotín 867 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Tel. na faru:

mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040
Hustopeče n/B: www.orel-hustopecenb.cz
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