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Ježíše Krista Krále

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Ez 34,11-12.15-17
2. čtení: 1 Kor 15,20-26.28
Ev.: Mt 5,31-46
Žl 23

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.

Kapka rosy z Božího slova: Věřím, že Pán Ježíš je mým přítelem a vykupitelem.
Nesmím ale zapomínat na to, že je i soudcem, před kterým není nic skryté. Pán
touží po tom, aby jednou má „závěrečná zkouška“ dopadla co nejlépe. Chce mi
v tom pomoci. V dnešním evangeliu mi dokonce říká, nač se mě jednou zeptá.
Jak odpovím?

Promluva k nedělní slavnosti
Ježíše Krista Krále
Chvála Kristu.
Bratři a sestry, od středy 18. listopadu je možno účastnit se bohoslužeb v počtu 15 osob. Je to jistě
stále nevelký počet, nicméně ukazuje, že epidemická situace snad spěje k lepšímu. Kéž by nám to Pán
Bůh takto dopřál, ale ještě více kéž bychom po odeznění epidemie, nebo lépe již během ní se obrátili.
V čem pak spočívá ono „obrácení“? Nemusíme myslet hned na žíněnou košili, chléb, vodu a postřižiny,
ale dle slov P. Pavla Ambrose, kněze Tovaryšstva Ježíšova, lze o obrácení uvažovat následovně:
Obrácení neznamená pro mě věřícího to, že se na své cestě za Kristem obrátím, a směřuji zpátky, ale
spíše znamená, že se zastavím a řeknu si: „Aha.“ Cosi si uvědomím a pak pokračuji v cestě za Kristem,
ale již s hlubším porozuměním.
Při první vlně epidemie, když jsem slyšel, jak občas někdo pronášel: „Již muselo něco na lidstvo
přijít!“ jsem přitakával. Mám to za jistou věc, že člověk potřebuje napomenutí, sem tam i nějakou facku,
aby se zbrchal. Děkujme dobrému Otci, že nás nenechává bez výchovy, třebaže se nám někdy může
zdát jeho výchova přísná. Sám jsem si však říkal, a říkám i při druhé vlně: Lidstvo musí činit pokání, já
rovněž. Opustit zlozvyky, ať už jsou uvědomělé, tušené anebo neuvědomělé. Zanechat rozběhlých
mechanismů, které se ztěžka opouštějí, dokud nejsme zcela sraženi k zemi.
Bratři a sestry, neděle, kterou slavíme, je poslední nedělí liturgického roku. Za týden vstoupíme do
adventu, nám tak milého, tichého a setmělého, ozařovaného světlem svící, lampiček a předvánočních
ozdůbek. Za rohem již svítí to pravé Světlo, Kristus sám. Ejhle, Hospodin přijde!
O neděli Ježíše Krista Krále, kterou dnes slavíme, se obnovuje zasvěcení lidstva před vystavenou
Nejsvětější svátostí oltářní. Slovo zasvěcení lze převést i na slovo „odevzdání“. Možná je nám to tak

srozumitelnější. Přicházíme před Krále Králů, před Krista přítomného v Nejsvětější svátosti oltářní.
Poklekáme. V litaniích vzýváme jeho Nejsvětější Srdce. Po litaniích se pak zasvěcujeme, odevzdáváme
lásce Kristově. Svoji lásku přísaháme do poslední hodiny.
Bratři a sestry, většina z vás se v neděli mše svaté ještě nebude moci zúčastnit, proto se pomodlete
litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu doma i s připojenou zásvětnou modlitbou, č. 065 a 066.
Kristus vítězí, Kristus kraluje, Kristus vládne všem.
S pozdravem a požehnáním

+ P. Václav

Den, kdy se zjeví Kristus
V měsíci listopadu nevzpomínáme jenom na naše milé zemřelé, ale hledíme také vstříc novému
příchodu Krista v poslední den. K tomu píše svatý Jan Zlatoústý (kolem 349–07) ve svém komentáři
k listu Římanům (15,10–11):
„Zaměř svoje myšlenky k tomu strašnému dni, kdy se zjeví Kristus! Tam uvidíš příhody, tak
strašné a hrůzu budící, že samy nebeské mocnosti se zachvějí. »Hvězdný svět se zachvěje.« (srov. Mt
24,29) Pak se otevře celé nebe, otevřou se brány nebeské klenby, vtělený Syn Boží sestoupí, obklopen
ne dvaceti nebo stem kopiníků, nýbrž tisíci a statisíci andělů, archandělů, cherubínů, serafínů a jiných
nebeských mocností. Tehdy bude všechno naplněno strachem a hrůzou.
Země se otevře a všichni lidé od Adama až po současné vstanou, vyjdou a postaví se před Krista,
který se zjeví v takové záři, že slunce a měsíc a všeliké světlo před touto září bledne. Žádné lidské slovo
nebude schopno vyjádřit tuto blaženost, tento lesk a tuto slávu!
Ach, moje duše, musím plakat a hlasitě vzlykat, když pomyslím, jaké štěstí ztratíme, jaká
blaženost nás mine – to platí také pro mě –, když nevykonáme něco velkého a podivuhodného! Ať mi
nikdo nemluví o pekle. Protože ztratit takovou slávu je horší než celé peklo. Být vykázán z tohoto
slavnostního sálu je horší než tisíc pekelných trestů. A protože lpíme na pozemském a nepozorujeme
lest ďábla, když nám nabízí malé, aby nám vzal velké, a který nám podává hroudu hlíny, aby nám uloupil
zlato nebo nebe, který nám mlží, aby nám ukradl pravdu, který nás klame snovými obrazy – protože
takovými jsou pozemská bohatství –, aby nás, až ten den přijde, nechal tam stát jako žebráky.
Na to konečně jednou pomysleme, i když pozdě, uprchněme před lstivostí ďáblovou a přikloňme
se k věcem nebeským! Nemůžeme říkat, že jsme nemohli poznat nestálost pozemského života, vždyť
nám ji přece hlásají každodenně skutečnosti hlasitěji než zvuk trumpet, její marnost, její směšnou
podstatu, její nebezpečí a propasti. Jakou budeme mít tedy omluvu, když se tak usilovně pachtíme za
těmito nebezpečnými a potupnými věcmi, ale nechceme nic vědět o těch, které nám přinášejí jistotu,
slávu a čest?“
Pramen: Texty církevních otců.

Nedrtí silou, ale přichází jako jemný vánek
Co je to „Boží království“? Boží království je všechno, co Ježíš hlásal a vykonal. Boží království je
tam, kde se projevuje Boží dobrota a Boží moc. Moc, která nedrtí silou, ale přichází zevnitř, jako jemný
vánek. A dobrota, která se chce přelít do lidí a skrze ně se dávat dál.
Tam, kde jeden druhého chápe, respektuje, miluje, odpouští mu, pro něho žije, tam už začíná Boží
kralování, jehož celá plnost nastane u Boha v nebi.
Když si zachováme naději na Boží království jako pramen moudrosti a požehnání pro lidstvo, lidské
dějiny přestanou být zlým snem „plným hluku a běsnění“, jak uvádí Shakespeare. Očekávání Božího
království je odevzdání sebe něčemu většímu, než jsme my. Toto očekávání je nakonec Boží trpělivost
v dějinách.

Království Boží je předmětem naděje, jeho očekávání je světlem, které je přítomné v dějinách.
(J. M. Lustiger)
V Ježíšových kázáních hrálo důležitou roli hlásání Božího království. Není to pouze uznání, že
stvořená bytost je závislá na Stvořiteli, nýbrž také přesvědčení, že do dějin byl vložen plán, projekt,
osnova harmonie a dobra, jež chtěl Bůh. A to všechno se plně uskutečnilo Ježíšovou smrtí a jeho
zmrtvýchvstáním.
Boží království je pramenem pokoje a vnitřní vyrovnanosti. Boží království ruší vládu temnot. (Jan
Pavel II.)
Představuji si Boží království jako velkolepou mozaiku. Mozaiky jsou, jak víte, složeny z velkého
množství kamínků. A každý z nás může být považován za jeden kamínek této mozaiky.
Kamínky Božího království ale nejsou bez života, bez duše. V mozaice Boží je každý z nás živým
kamínkem, který rozumí svému vlastnímu místu a chápe ho, zná místo těch ostatních a je si vědom
svého vlastního významu v rámci celku. Ano, dokonce jasně vidí, že má význam jenom v rámci celku.
Zároveň je mu jasné, že kdyby chyběl, mozaika by zůstala neúplná.
Samozřejmě, že ne všechny kamínky naší mozaiky jsou stejné. Jeden z nás jako by mohl být
zeleným kamínkem, další modrým, jiný zlatým, bílým. Každý má svou vlastní úlohu, místo a poslání.
Nikdo, jako kamínek v mozaice, se nemůže přemístit ze svého místa. A to je vzájemnost a jednota té
nesmírné a nádherné mozaiky Božího díla.
Buďme si vědomi toho, že jsme živými kamínky Božího díla a že jsme všichni mezi sebou propojeni
a každý má účast na celku. Jestliže chybí jeden kamínek, chybí něco k plnosti celku. Proto je třeba,
abychom se pevně drželi svého úkolu. Pak vychutnáme svobodu ducha, typickou pro děti Boží, a sám
Duch Boží nám poví, jak důležité je to, co děláme, a jak je to prospěšné pro nebe... (Podle Chiary
Lubichové)
Viděl jsem nebesa otevřená, a hle, bílý kůň, a na něm seděl ten, který má jméno Věrný a Pravý,
neboť soudí a bojuje spravedlivě. Jeho oči plamen ohně a na hlavě množství královských korun... Na
plášti a na boku má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů. (Zj 19,11-12.16)
HLEDEJTE NEJPRVE BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ A JEHO SPRAVEDLNOST, A VŠECHNO OSTATNÍ
VÁM BUDE PŘIDÁNO! (Mt 6,33)
www.vira.cz

Ohlášky:
 Od pondělí 23. XI. je povolen počet účastníků bohoslužeb do 20 osob. Účast platí pro ty, kteří
mají na danou mši intenci. Nedělní povinnost být fyzicky na mši sv. bude i nadále
dispenzována. Neděle je den Páně, který nás i přes to všechno zavazuje!!! Využijte, prosím,
možnosti TV Noe, rádia Proglas, či jiných on-line přenosů.
 Možnost přistoupit ke sv. zpovědi, bude přede mši sv. a ke svatému přijímání po individuální
domluvě s otcem Václavem.
 Připojme se sami či společně v rodinách každý večer ve 20.00 h. k modlitbě růžence za ukončení
pandemie COVID-19, za zdravotnický personál, všechny nemocné, opuštěné a seniory, aby
v těchto obtížných časech nalezli útěchu. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno
dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici.
 Kostel v Hustopečích bude otevřený od rána do večera, ale pouze předsíň. Je možno si zde
vyzvednout i nové číslo farního zpravodaje. Prosím, abyste mezi sebou dbali bezpečné
vzdálenosti.
Tel. na faru:

mobil: 733 741 614

https://www.ihustopece.cz/farnost/

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 22. 11. do 29. 11. 2020
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Ježíše Krista Krále

Černotín

9:30

Za † Zdeňku a Roberta Váhalovy,
syna Svatopluka a živou rodinu
Za živé a † farníky

22. 11.

Bělotín

11:00

Hustopeče 19:00
Pondělí
23. 11.

sv. Ondřej Dung-Lac
a druhové, památka

Středa
25. 11.

Za rodinu Vaculovu, za dar zdraví
a Boží požehnání

16:30

Hustopeče

7:00

Černotín

16:30

Za † Antonína Petržílka, dceru
a za nemocnou osobu

Bělotín

16:30

Za † rodiče Pavelkovy, † sourozence a dvo

sv. Kateřina

Čtvrtek
26. 11.

(tichá) eucharistická adorace

Špičky

sv. Klement I.

Úterý
24. 11.

Za rodiče Jemelíkovy, syna Antonína, za živou
rodinu Zaoralovu a rodinu Staviařovu a dvo

Na úmysl dárce

sv. Silvestr

Pátek
27. 11.

Hustopeče 16:30

sv. Virgil

Sobota
28. 11.

Černotín

16:30

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

sv. Mansuet (Miloslav)

1. neděle adventní
29. 11.

Hustopeče 19:00
S v ě t l e m

p r o

m é

Za † Jaromíra Štaffu, živou a † rodinu
s prosbou o dar zdraví a ochranu PM
Za † Bohumila a Vlastu Janovské,
snachu Dobromilu, za živou rodinu a dvo
Za † Josefa Plesníka, Vladimíra Rýpara,
Zdeňka a Františku Malíkovy, rodiče,
živou rodinu a dvo
Za † Jarmilu Blažkovou, manžela, syna
Pavla, za Anežku Trčálkovou, manžela,
syna Václava, živou a † rodinu a dvo
Za živé a † farníky
Za † rodiče Gassmannovy, vnuka Michala,
staříčky a živou rodinu
(tichá) eucharistická adorace

n o h y

j e

t v é

s l o v o

aneb přečteme Písmo svaté za jeden rok
neděle
22. XI.
Ez 27-30

pondělí
23. XI.
Ez 31-34

úterý
24. XI.
Ez 35-39

Ž 125-127

Ž 128-129

Ž 130-131

středa
25. XI.
Reflexe

čtvrtek
26. XI.
Ez 40-42
Iz 40

pátek
27. XI.
Ez 43-45
Iz 41

sobota
28. XI.
Reflexe

