3. neděle postní
8. březen 2015
číslo 10.
ročník X.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Až na vás dokážu, že jsem svatý, shromáždím vás ze všech
zemí. Pokropím vás očistnou vodou a budete čistí od všech
svých nečistot. A vložím do vás nového ducha, praví Pán.
(Ez 36,23-26)

1. čtení: Ex 20,1-17
Žl 19

2. čtení: 1 Kor 1,22-25

Ev.: Jan 2,13-25

Pane, ty máš slova věčného života.

Trpěl pro víru a pro církev
P. Josef Toufar

(* 14. VII. 1902 Arnolec - † 25. II. 1950 Praha)

Byl český římskokatolický kněz, oběť
komunistického pronásledování katolické
církve v Československu.
P. Josef Toufar, původním povoláním
truhlář, byl vysvěcen na kněze až ve
věku 38 let. V letech 1940 – 1948 působil
jako farář v Zahrádce v Posázaví, od
roku 1948 v Číhošti na Havlíčkobrodsku.
V roce 1950 byl zatčen a obviněn
z vykonstruování Číhošťského zázraku.
Takzvaný „číhošťský zázrak“ se odehrál
o 3. neděli adventní 11. prosince 1949.
Při mši svaté se podle očitých svědků
několikrát pohnul půlmetrový kříž na
hlavním oltáři. Tento úkaz se měl
později ještě opakovat. P. Toufar zemřel
na následky věznění a krutého zacházení 25. února 1950.
V neděli 22. února 2015 si v Číhošti při mši svaté, kterou sloužil
arcibiskup Dominik kardinál Duka, připomněli 65. výročí smrti P. Josefa
Toufara. Církev připravuje proces jeho beatifikace.

Kardinál Duka před bohoslužbou řekl
novinářům, že délku procesu beatifikace nedokáže
odhadnout. „Mnohé věci byly učiněny spontánně,
dobrovolníky, takže se domnívám, že určitě se
dočkám toho, že sem budeme jezdit k blahoslavenému Josefu Toufarovi“ uvedl a dodal, že
číhošťský farář je jakousi mučednickou ikonou
násilné kolektivizace zemědělství v 50. letech
20. století. „Tak jako máme pro léta okupace
v roce 68 a následující Jana Palacha, tak máme
také i patera Toufara“, řekl.
Kněz byl pochován pod falešným jménem do
hromadného hrobu v pražských Ďáblicích.
Ostatky, které mohou patřit P. Toufarovi, byly
kříž na svatostánku
z hrobu vyzvednuty vloni 8. listopadu. Nyní je
zkoumají antropologové. Získaná DNA bude porovnána s DNA žijících
příbuzných faráře Toufara. Pokud se předpoklad potvrdí, mohl by být
P. Josef Toufar pohřben v Číhošti už 12. července při pouti, která se
bude konat dva dny před výročím jeho narození.
MODLITBA ZA BLAHOŘEČENÍ
Ježíši, Dobrý pastýři,
děkujeme Ti za tvého služebníka Josefa Toufara. Dlouhá léta trpělivě
usiloval stát se Tvým knězem a Tys mu dal sílu a své požehnání, aby
překonal řadu překážek i protivenství.
Stal se příkladným knězem, kterému nescházela obětavost,
pracovitost, sociální citlivost ani humor. Hledal Tvou vůli, nechal se jí
vést a inspiroval řadu následovníků ve kněžství.
Pro svoji horlivou kněžskou činnost byl pronásledován, brutálně
trýzněn a umučen. V děsivých podmínkách valdické cely zachoval
věrnost Tvé církvi, nezradil své vnitřní přesvědčení a vytrval ve víře
a naději.
Tebe, jenž jsi řekl „vezmi svůj kříž a následuj mě!“, prosíme: dej nám
téhož Ducha odvahy, statečnosti a vytrvalosti, kterým jsi naplňoval
svého služebníka Josefa Toufara, abychom byli pevnější ve svědectví
víry, vytrvalejší v naději a dokonalejší v lásce.
Na přímluvu Panny Marie, kterou Tvůj kněz Josef vzýval v hodinách
svého mučení a umírání, nám uděl milost brzkého blahořečení
služebníka Josefa Toufara, abychom mohli mít skrze jeho přímluvu
účast na Tvých zaslíbeních. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.

koutek pro děti
27. Elijáš uslyšel Hospodina v tichém vánku
Prorok Elijáš utekl před královnou Jezábel, která ho chtěla zabít. Hospodin Eiijáše
posiloval, aby doputoval na horu Choréb. Na této hoře k němu promluvil v tichém vánku.
Královna Jezábel se velmi rozhněvala, když se doslechla, že všichni
Baalovi proroci byli zabiti. Hned se chtěla Elijášovi pomstít. Přála si jeho
smrt. Ale Elijáš na nic nečekal a utekl do pouště. Šel pouští dlouho. Celý
vyčerpaný a žíznivý se posadil k trnitému keři a modlil se: „Pane, už mám
všeho dost. Už dál nemůžu. Chci umřít.“ Pak vyčerpáním usnul. Po chvíli ho
někdo vzbudil a řekl mu: „Pojď se najíst!“ Elijáš se překvapeně podíval kolem
sebe, a co před sebou nevidí. Na kameni u jeho ruky ležel čerstvě upečený
chléb a džbán s čistou vodou. S vděčností se Elijáš pustil do jídla. Když vše
snědl, opět usnul. Událost se ale opakovala. Podruhé k němu někdo
promluvil a pobídl ho, aby se znovu najedl a napil, že má před sebou ještě
dlouhou cestu. Elijáš se tedy najedl a napil. Cítil se být silnější. Mohl tak
putovat ještě čtyřicet dní a nocí, než se dostal k hoře Choréb. Tam
přenocoval v jedné jeskyni. Tehdy k němu promluvil sám Hospodin: „Co tu
děláš Elijáši?“ zeptal se ho. Elijáš Hospodinu hned vylíčil svou situaci. Jak je
to nespravedlivé, že se snažil poslouchat Hospodina a místo odměny mu teď
královna Jezábel usiluje o život. Hospodin na jeho stěžování hned neodpověděl. Pozval ho však,
aby vyšel dál od jeskyně, že tam za ním přijde a řekne mu, co má dělat dál.
Když Elijáš vyšel z jeskyně, zvedl se silný vítr, přímo vichr. Vítr vytrhával ze země stromy.
Elijáš si myslel, že v tom vichru přichází Hospodin. Nebylo to tak, v tom vichru Hospodin nebyl.
Když se vítr utišil, nastalo zemětřesení. Země se třásla pod nohama a na zemi vznikly velké
pukliny. Byla to velká síla. Ale ani v zemětřesení za Elijášem nepřišel Hospodin, aby k němu
mluvil. Pak se celá hora ocitla v plamenech. Postupně však plameny zhasínaly. Ale ani v ohnivých
plamenech Hospodin nepřicházel a nebyl slyšet jeho hlas.
Pak bylo slyšet jen jemný vánek. V něm se ozval tichý hlas. Když jej Elijáš zaslechl, přikryl si
tvář pláštěm a stoupl si ke vchodu do jeskyně. Hospodin k němu mluvil o tom, co čeká Izraelity
v budoucnu. Vyprávěl mu, že se králem Izraelitů má stát mladý muž jménem Jehú a k Elijášovi
samotnému se přidá nový prorok Elíša. Bude jeho žákem a pomocníkem a jednoho dne Elijáše
vystřídá.
Na hoře Chorébu se Bůh zjevil Elijášovi v podobě tichého vánku. Jako by nám tento příběh
říkal, že Boha se nemusíme bát tak jako ohně, zemětřesení či silného větru. Bůh není tím, koho
se musíme bát, ale je to někdo, s kým je nám dobře a příjemně. To, že Bůh k Elijášovi promluvil
v klidném vánku, znamená, že Boží hlas nezaslechneme někde, kde je velký hluk, křik, ale v tichu
našeho srdce.

Postní rozjímání
3. neděle postní
Evangelium: Vyhnání kupců z chrámu (Jan 2,13-25)
Část mše svaté, kterou chceme připomenout: Bohoslužba oběti – příprava darů
Motto: Oběť
Židé slavili Velikonoce v chrámu, kde si obětováním beránka připomínali veliké skutky, kterými Bůh
vysvobodil svůj lid z egyptského otroctví. Ježíš z chrámu vyhání nejen obchodníky, ale také býčky
a beránky. Od této chvíle bude totiž jedinou a pravou obětí on sám. Novým chrámem, ve kterém se koná
nová bohoslužba „v duchu a v pravdě“, se stává Kristovo vzkříšené tělo.
Na začátku bohoslužby oběti (další velká část mše svaté) se koná příprava darů, která začíná obětním
průvodem. Zástupci společenství věřících přinášejí k oltáři obětní misku s hostiemi a konvičky s vodou
a vínem. Každý přítomný v duchu přináší sám sebe i problémy celého světa; sjednocujeme se s Kristovou
obětí.
Ježíšova oběť není obchod – něco za něco. Dává se nám zcela zdarma, všem. My se k jeho oběti,
k jeho dávání se druhým, můžeme připojit.
Úkol: Oběť znamená něco darovat, něco si odříct ve prospěch druhého člověka. Tento týden někoho
obdaruji, něčeho se vzdám pro ostatní, někomu udělám zvláštní radost.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 8. 3. do 15. 3. 2015
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Neděle
8. 3.
3. neděle postní

Hustopeče
Černotín
Bělotín
Hustopeče

8:00
9:30
11:00
14:00

Za † Františku Zemánkovou a živou rodinu

Pondělí
9. 3.

Špičky

16:30

Za živé a † farníky

Černotín

16:30

Za † Františku Trtíkovou, manžela, dceru,
zetě a syna a za živou a † rodinu Trtíkovu,
Šváčkovu a dvo

Bělotín

16:30

Za † Josefa Valentu a rodiče

16:00

pobožnost Křížové cesty

16:30

Poděkování PB za 25 let společného života.
Za rodinu Bubíkovu a Zavadilovu.
Za † Marii Žemlovou a manžela, sourozence
a živou rodinu a dvo

17:00

Za † Františka Kelara, živou a † rodinu

Úmysl mše svaté
Za † rodinu Kajnarkovu a dvo
Za † Trudu Číhalovou

pobožnost Křížové cesty

sv. Františka Římská

Středa
11. 3.
sv. Eulogius z Kordoby

Čtvrtek
12. 3.
sv. Kvirin

Pátek
13. 3.

Hustopeče

sv. Patricie

Sobota
14. 3.

Černotín

sv. Matylda

Neděle
15. 3.
4. neděle postní

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín
Hustopeče

11:00
14:00

Za † Františka Hajdu u příležitosti 30 výročí
úmrtí, za rodinu Hajdovu, Šustkovu,
Královu, Jurečkovu, Kuchařovu, Malíkovu
a živou rodinu
Za † Františku Vozákovou, manžela, 2 syny,
švagra a vnuka, za Anežku Valentou,
manžela, dceru a živou rodinu a dvo
Za živou a † rodinu Hanákovu a dvo

pobožnost Křížové cesty

Ohlášky:
•
•

•
•

Křížové cesty v Porubě a v Miloticích budou bývat v neděli ve 1400 hod. V Černotíně budou 40 minut
přede mší svatou.
24 HODIN PRO PÁNA – jedná se o adoraci spojenou se svátostí smíření, kterou vyhlásil papež
František. Letos vychází na 13. a 14. března. Náš arcibiskup Jan si přeje, aby se konala nejen
v diecézním městě, ale i v každém děkanátu. Při adoraci ve farním kostele v Hranicích budeme prosit
za obrácení hříšníků v pátek od 1800 do 2300 hodin a v sobotu od 1200 do 1600 hodin. Po celou dobu
bude příležitost k přijetí svátosti smíření.
Florbalový turnaj pro ministranty se uskuteční v sobotu 14. III. v Hustopečích n/B. Začneme v 830 hod.
adorací v kostele.
V týdnu budu navštěvovat nemocné.
Tel. na faru:

mobil: 733 741 614
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