4. neděle v mezidobí
1. únor 2015
číslo 5.
ročník X.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Přispěj nám, Bože, na pomoc a shromáždi svůj lid,
(Srov. Žl 106,47)
abychom chválili tvé svaté jméno.

1. čtení: Dt 18,15-20
Žl 95

2. čtení: 1 Kor 7,32-35

Ev.: Mk 1,21-28

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu!
Nezatvrzujte svá srdce!

Neboj se! Půjdeš li přes řeky,
nestrhne tě proud...
Často si tváří v tvář problému klademe otázku: „Jak to zvládnu? To je příliš
těžké! Jsem sám a tohle nemohu zvládnout! Tenhle problém je na mě příliš veliký!“
SPOLÉHAT NA SEBE?
Každý problém se může stát
neřešitelným, když namísto toho,
abychom hleděli na Boží velikost,
upřeme svůj pohled na vlastní
slabost. Spolehneme-li se jen na
sebe, jsme ztraceni. Bez víry v Boha
se člověk ztratí. Strach je
přirozeným důsledkem zmatení
člověka bez Boha. Pohlížím-li na
jakýkoli problém bez ohledu na
Boha, problém se stane obrovským,
a čím víc jej budu zkoumat, tím jen poroste a bude mě drtit.
Pouze setkáním s Bohem strach sleze jako sníh na slunci. Nevymizí tím, že se
budeš snažit ovládat, ani ti nepomohou nějaké umělé rozumové vývody. Pouze tím,
že otevřeme své srdce a svou mysl Stvořiteli, Pánu, se naše srdce uklidní. Pouze tím,
že se setkáme s Bohem, můžeme čelit strachu a překonat jej. Člověk je křehký,
slabý, neschopen sám čelit realitě. S Bohem však může překonat cokoli. Neomezená

víra, víra, která mě otevírá Bohu, víra, která mi dává zakoušet Boha, je protilékem
na každý strach a úzkost.
Co mi o strachu říká Boží slovo? Poslechněme si je: „Neboj se, já jsem tě
vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu
s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen
tě nepopálí“ (Iz 43,1-2).
Hospodin ti říká, aby ses nebál, protože je s tebou. Neboj se, protože Bůh kráčí
s tebou: „Hospodin, který jde před tebou, bude s tebou, nevzdá se tě a neopustí tě.
Neboj se a nebuď ustrašený“ (Dt 31,8).
PROŽÍT TRAUMATIZUJÍCÍ UDÁLOST ZNOVU A S JEŽÍŠEM
Můžeme například pociťovat strach z věcí, které sahají do minulosti. Setkal
jsem se s lidmi, kteří měli strach naprosto ze všeho. Například jedna dívka měla
často strach, že se dusí, a já jsem v modlitbě měl ve svém srdci pocit, jako by během
svého porodu umírala. Zeptal jsem se jí, zda to je pravda, a ona mi odvětila, že se při
porodu přidusila. Tato první zkušenost se životem poznamenala zcela její osobnost.
Často měla pocit, že se dusí. Nechal jsem ji, aby si představila porod (byla již
matkou, a tak to nebylo těžké), a Ježíš ji přijímal během jejího narození a zachránil
ji. Pomohl jí tak zakusit velké vysvobození. Tato traumatická zkušenost, která
poznamenala celý její život, se proměnila touto novou zkušeností, plnou pokoje
a uzdravení.
Setkal jsem se několikrát s lidmi, kteří už jako děti zažili traumata a kteří byli
schopni překonat je tím, že si představili onu scénu a znovu ji prožili s Ježíšem.
Znovu prožít s Ježíšem traumatickou scénu znamená tuto scénu změnit a proměnit
naši minulost. Uzdravení ze strašlivých strachů, kterým jsem mohl asistovat, je
mnoho a došlo k nim právě, když jsem nechal tyto události znovu proběhnout
společně s Ježíšem. Přichází-li ti často na mysl nějaká událost, nějaká skutečnost,
která tě traumatizuje, pokus se ji znovu prožít společně s Ježíšem. Vstup do ovzduší
modlitby, vzývej Ducha svatého, zavři oči, představ si tu scénu a nakonec si
představ Ježíše, který k tobě přichází a hovoří k tobě. Uvidíš, že on opravdu přijde
a uzdraví tě. Zakusíš jeho lásku a jeho ochranu. Nachází-li se při té události i někdo,
kdo ti ublížil, kromě toho, že si tu scénu s Ježíšem představíš, je také zapotřebí, abys
žehnal lidem, kteří ti způsobili utrpení – klíčem k hlubokému uzdravení je vždy
odpuštění.
SVOU STAROST HOĎ NA HOSPODINA
Prožívám-li negativní či složitou zkušenost, která mě svírá, právě nyní a ta
ochromuje můj život, řešením není soustředit se na problém, ale na Ježíše. Hledímeli na Ježíše, vkládáme-li svůj život do jeho rukou a důvěřujeme mu, nalezneme sílu
postavit se jakémukoli problému, neboť on sám nás o tom ujišťuje: „Ve světě budete
mít soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět“ (Jan 16,33).
Zápolíš-li s potížemi, svou starost hoď na Hospodina, a on tě zachová (srov. Žl
55 [54], 23).
Nevláčej se se svou starostí sám, hoď ji na Hospodina, důvěřuj mu.

koutek pro děti
22 . K rá l Š al omo un ne ch al Ho sp odin u p ost av it ch r ám
Král Šalomoun nařídil postavit Hospodinu chrám. Na stavbě si dal obzvlášť
záležet. Nechal ho ozdobit zlatem a stříbrem. Do chrámu totiž měla být uložena
vzácná Archa úmluvy.
Moudrý král Šalomoun se po čtyřech letech svého kralování pustil
do stavby, která se proslavila po celém světě. Stavba překrásného a
velkolepého chrámu měla patřit Hospodinu. „Já si žiji v pohodlí, v
krásném paláci,“ říkal si král Šalomoun, „a Archa úmluvy, ve které je
tajemně přítomný Hospodin, je uložena ve stanu. Postavím proto
Hospodinu nádherný chrám, do kterého budou moci kdykoli přicházet
lidé a modlit se v něm. V chrámě bude Hospodin blízko všem lidem.“
Na stavbě chrámu si dal Šalomoun obzvlášť záležet. Řídil se
Hospodinovými radami. Do všech koutů svého království rozeslal
služebníky, aby přinesli na stavbu chrámu ty nejlepší materiály. Když
nebyl spokojen s tím, co přivezli, poslal je do jiných zemí, aby tam
našli něco lepšího. Pro jemné cedrové dřevo se proto například
putovalo až do Libanonu. Služebníci tam pokáceli stromy, kmeny svázali do vorů
a plavili je podél pobřeží na místo, kde je Šalomounovi služebníci vytáhli na břeh. Zlato,
stříbro, drahokamy a drahé látky byly připraveny k výzdobě chrámu. Šalomoun
zaměstnával stovky těch nejlepších dělníků, stavitelů a řemeslníků. Výsledek společné
práce byl po sedmi letech práce překrásný.
Svou krásou a velikostí jeruzalémský chrám proslul v celém světě. Před ním byl
pod širým nebem vybudován velký oltář, aby na němž kněží obětovali zvířata a dary,
které lidé přinášeli a nabízeli Hospodinu.
Hlavní část chrámu tvořily tři místnosti, které následovaly za sebou. První byla
předsíň, ve druhé, kterou nazvali svatyně, byl zlatý svícen se sedmi rameny a stůl, na
němž bylo položeno dvanáct chlebů. Zde byl také malý oltář ze zlata, na němž každé
ráno a každý večer určený kněz pálil voňavé kadidlo. Třetí místnost byla celá obložená
zlatem a říkalo se jí velesvatyně. Do ní mohl vstoupit pouze velekněz, a to jen jednou za
rok; uchovávala se v ní totiž vzácná Archa úmluvy. Ta byla přinesena do chrámu
jednoho slavnostního dne, o kterém si povíme příště.
Králi Šalomounovi velice záleželo na tom, aby byl Hospodinův chrám krásný. Nechal do
něj pořídit to nejvzácnější a nejkrásnější, co existovalo. I lidem, kteří stavěli kostel, do
kterého chodíš ty, záleželo na tom, aby to v něm bylo hezké. Vyzdobili kostel zlatem
a stříbrem, umístili do něj vzácné sochy a okna z barevných skel. A proč má být kostel
tak hezký? No proto, aby jeho krása všem lidem připomínala, že nás v něm čeká někdo
velice vzácný. Je to Pán Ježíš, který nás má moc rád.

Farní odpoledne se uskuteční v neděli 1. února 2015 v Černotíně.
Program: 14.30 Adorace v kostele sv. Cyrila a Metoděje; 15.00 přátelské setkání ve
Společenském centru v Černotíně, které bude zahájeno krátkým vystoupením dětí
z náboženství. Účast přislíbili někteří kněží, kteří v naší farnosti působili. Nenechte si
proto ujít příležitost znovu se s nimi setkat. Těší se na Vás P. František a tým organizátorů.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 1. 2. do 8. 2. 2015
Liturgický
kalendář
Neděle
1. 2.
4. neděle v mezidobí
Měsíční sbírka

Pondělí
2. 2.
Uvedení Páně
do chrámu, svátek

Středa
4. 2.
sv. Ondřej Corsini

Čtvrtek
5. 2.
sv. Agáta

Pátek
6. 2.
sv. Pavel Miki a druhové,
památka

Sobota
7. 2.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Za ž ivé a † farnı́ky

Špičky

9:30

Bělotín
Špičky

11:00
16:30

Na poděkování za dar života,
s prosbou o Boží ochranu
Za † rodič e a dvo

Hustopeče

18:00

Černotín

16:30

Volná intence

Bělotín

16:30

Na poděkování PB za 20 let dcery Barunky
a ochranu PM

Hustopeče

16:30

Za † Jana S/ kodu, rodič e a dvo

Špičky

16:00

Za ž ivé a † farníky

Volná intence
Za + Františka Jambora, syna Pavla, rodiče,
2 bratry a živou a + rodinu
Za + Antonína Frydrycha, otce,
rodiče Hrachovcovy a živou rodinu

sv. Richard

Neděle
8. 2.
5. neděle v mezidobí

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

Za † Karla a Miladu Sedlá č kovy,
jejich rodič e a za † Aloise a Marii Vrá novy,
jejich rodiče, za bratra Aloise a jeho syna
a za živé rodiny a dvo
Za † Antonı́na Alá na, manž elku
a ž ivou a † rodinu
Za † Františ ka a Bož enu Erlovy, syna
Josefa, vnuka Františka, s prosbou o zdraví

Ohlášky:
❄ Představení dětí, které by měly v letošním roce přistoupit k prvnímu svatému přijímání
v Hustopečích, proběhne při pondělní mši sv. v 18 hod. Prosím děti, kterých se to týká,
jejich rodiče, kmotry i rodinné příslušníky, aby se této bohoslužby zúčastnili. Zároveň
prosím farníky o modlitbu za tyto děti a jejich rodiny.
❄ V týdnu bude první pátek v měsíci, proto budu navštěvovat nemocné a také budou
adorace a zpovídání před bohoslužbami.
❄ Biřmovanci se sejdou v pátek 6. února v 19 hod. v kostele v Hustopečích.
❄ Ministranti se sejdou v sobotu 7. 2. v 10 hod. na faře v Hustopečích.
Tel. na faru:

mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040
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