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JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Vrcholná scéna kříže rozehrává řadu odkazů
k předchozímu textu evangelia i ke staro-zákonním
knihám. Všimněme si tří rovin výsměchu: farizeové
– vojáci – lotr. Poslední má svůj pozitivní protějšek.
Právě zde, na kříži, se láme moc zla. Zde Ježíš
zjevuje svoji skutečnou moc.
Evangelium – Lk 23, 35-43
Když Ježíše ukřižovali, členové velerady se mu
vysmívali: „Jiným pomohl, ať pomůže sám sobě, jeli Mesiáš, Boží Vyvolený!“ Posmívali se mu i vojáci,
přistupovali, podávali mu ocet a říkali: „Když jsi
židovský král, zachraň sám sebe!“ Nad ním byl totiž
nápis: „To je židovský král.“ Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu
rouhal: „Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ Druhý ho však okřikl:
„Ani ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu! My ovšem
spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme spáchali,
ale on neudělal nic zlého.“ A dodal: „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého
království.“ Odpověděl mu: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“

Červená středa se blíží
Již příští týden, 23. listopadu, se v České republice opět uskuteční
připomínka pronásledovaných pro víru, tzv. Červená středa. Česku se letos
koná popáté.
Červená středa (#RedWednesday) je akce, jejímž smyslem je veřejně
si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své
náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo
symbolizující krev trpících pro víru – lidé proto v tento den zapalují svíčky
nebo nasvěcují významné budovy červeným světlem (kostely, sloupy, sochy
aj.). S touto aktivitou přišla v roce 2016 poprvé britská pobočka křesťanské
organizace Aid to the Church in Need. V posledních letech se k Červené
středě připojují desítky subjektů po celé ČR. Akce se koná také na dalších
místech ve světě, mj. v Londýně, Bratislavě, Vídni, Budapešti, na Filipínách
či v Kanadě.

Svatý stolec na Cop27: Rozhodnutí
musí být přijata naléhavě a zodpovědně
Je třeba podporovat obnovený model rozvoje a udržitelnosti založený
na péči, bratrství a spolupráci.
Naléhavost a zodpovědnost jsou dvě základní zásady pro práci Cop27 v Šarm
aš-Šajchu. Toto stanovisko Svatého stolce vyjádřil apoštolský nuncius
v Egyptě a delegát Svatého stolce při Lize arabských států Mons. Nicolas
Thevenin v projevu na summitu o změně klimatu, který se v této
severoafrické zemi koná do 18. listopadu. Thevenin vysvětlil, že je třeba
naléhavě a zodpovědně řešit "klimatickou krizi, která postihuje příliš mnoho
lidí, zejména těch nejchudších a nejzranitelnějších", a že je třeba přijmout
konkrétní opatření k posílení čtyř pilířů Pařížské dohody: zmírnění,
přizpůsobení, financování a ztráty a škody.
Vzdělávací přístup
Politická, technická a provozní opatření již nestačí. Podle nunciovy analýzy
je třeba je spojit s "výchovným přístupem, který podporuje nový životní styl"
a upřednostňuje obnovený model rozvoje a udržitelnosti založený na péči,
bratrství a spolupráci. Další otázkou, na kterou Svatý stolec upozornil,
je skutečnost, že nelze ignorovat souvislost mezi klimatem, potravinami
a vodou. Přístup založený na potravinových systémech "může a musí hrát
zásadní roli v politikách v oblasti klimatu". Mons. Nicolas Thevenin nakonec
připomněl, že "čas na dosažení konečného výsledku, který by mohl
představovat skutečný krok vpřed", se krátí. Po nedělní modlitbě Anděl Páně
papež František vyjádřil přání k probíhajícímu summitu o klimatu v Egyptě.
"Doufám," řekl papež, "že kroky vpřed budou podniknuty s odvahou
a odhodláním na cestě vytyčené Pařížskou dohodou."
Amedeo Lomonaco - Vatican News

Citát
Člověk potřebuje Boha a Bůh člověka. Tak jako člověk nemůže vykonat nic
dobrého bez Boží pomoci, tak ani Bůh nemůže v člověku způsobit nic
dobrého bez lidské vůle. Tak jako země nepřináší plody bez semene, ani
semeno bez země, tak ani člověk bez Boha a Bůh bez člověka nemůže
uskutečnit nic spravedlivého.
(Opus imperfectum - komentář k evangeliu z 5. století)

Ohlášky
Sbírka z minulé neděle: v Rychalticích – 5 718 Kč, v Hájově
– 2 580 Kč na Hukvaldech – 4 235 Kč. Srdečné díky všem dárcům.
Do sbírky na Ukrajinu můžete přispět na účet Charity České
Republiky: Č. ú.: 55660022/0800, VS 104
Dnes v 17.00 zvu do SC na setkání nad božím slovem dané neděle formou Lectio
Divina.
Ve středu 23. 11. po mši svaté ve SC zvu na adoraci v rámci iniciativy „Červená
středa“
Animátoři děkanátu Místek připravili pro děti a mládež:
-

od 25. 11. do 27. 11 setkání Ministrantů ve věku 8 – 13 let
v Hodoňovicích Minifor
26. 11. Pro mládež od 14 let SENZAMEZ (SEtkání Na ZAkončení
MEZidobí). Začátek v 18.00 ve farním kostele v Místku. Sledujte
Facebook a Instagram „Mládež děkanátu Místek“

Příští neděli v 9.00 bude Pouť ke Svatému Ondřeji na hradě. Proto dochází
ke změně pořadu bohoslužeb. Mše svaté z první neděle adventní budou v sobotu
26. 11. v Hájově v 16.00 a na Hukvaldech v 17.00. V Rychalticích zůstává mše sv.
v neděli 27. 11. v obvyklém čase.
Opět proběhne akce „Mikulášské jablko“, tj. potravinová sbírka. Letos
ve spolupráci se Základní a Mateřskou školou Leoše Janáčka Hukvaldy. Do školy
mohou děti přinést dary 1. a 2. 12. od 7.30 do 8.00 do cvičné kuchyně a v neděli
4. 12 pak od 15 do 18.00 do kostela Sv. Mikuláše v Rychalticích.
Vedoucí Trojlístku zvou všechny děti od 1. do 6. třídy na předvánoční víkendovku
Trojlístku, která se uskuteční v termínu 9. - 11. prosince v Hodoňovicích. Bližší
informace a přihlašování naleznete na plakátku nebo u Markéty Elbelové
(marketa.elbelova@gmail.com).
Po každé mši svaté ve všední den bude možnost 15minutové tiché adorace za mír
na světě a obrácení všech, kteří jakýmkoli způsobem chtějí uchvátit moc nad
lidmi a světem.
V zákristii si můžete koupit kalendáře na rok 2023. Nově i nástěnné diecézní
kalendáře. Po 80 Kč za kus.
Každý den ve 21.00 hod., Vás, zvu ke společné modlitbě za naše farnosti a mír
na celém světě. Můžete se připojit, tam kde právě budete, modlitbou Otče náš
a Sláva Otci. Můžete přidat jeden Zdrávas Maria za nová kněžská povolání
z našich farností. Na závěr přidám požehnání
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farností
Za † rodiče Jaroslava
a Annu Krpcovy, rodiče
a sourozence z obou stran
Za † Mikuláše Kroču,
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