4. neděle postní
15. březen 2015
číslo 11.
ročník X.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho
milujete. Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost
a budete nasyceni ze zdroje útěchy.
(Srov. Iz 66,10-11)

1. čtení: 2 Kron 36,14-16.19-23
Žl 137

2. čtení: Ef 2,4-10

Ev.: Jan 3,14-21

Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás!

Blahoslavení čistého srdce,
neboŅ oni budou vidět Boha
Řekneš-li „Ukaž mi svého Boha“,
odpovím ti „Ukaž mi svého člověka a já ti
ukážu svého Boha“. Ukaž tedy, jsou-li tvé
duchovní oči vidoucí, a zdali tvé srdce
umí naslouchat.
Vždyť přece i ti, kdo hledí tělesnýma
očima, vnímají všechno, co se děje v tomto
pozemském životě, a zkoumají, jak se co
od čeho liší: světlo od tmy, bílé od černého,
ošklivé od krásného, uspořádané od toho,
co je bez ladu a skladu, uměřené od neuměřeného, to, co nějak přebujelo, od toho,
co je neúplné. Totéž lze říci také o tom, co
se týká sluchu: o zvuku vysokém i hlubokém a o tom, co zní příjemně. A stejné je
to s nasloucháním srdce a viděním duše;
takže Boha lze opravdu vidět.
A tak ti, kteří mohou Boha vidět, na
něho skutečně patří, jen mají-li duchovní oči dokořán. Oči mají totiž
všichni, ale někdo je má zastřené temnotou, takže nevnímá sluneční
světlo. Z toho, že slepí nevidí, však přece neplyne, že slunce nesvítí; to

musí připsat slepci sami sobě a svým očím. Také ty máš duchovní zrak
zastřený tmou hříchů a vlastních zlých skutků.
Duše člověka musí být čistá jako vyleštěné zrcadlo. Jestliže se dá
do kovového zrcadla rez, člověk v něm svou tvář nespatří. A stejně
pronikne-li do člověka hřích, nemůže takový hříšník uvidět Boha.
Chceš-li ovšem, můžeš se uzdravit. Svěř se lékaři, ten už zákal
z tvého duchovního oka odstraní. A kdože je ten lékař? Je to Bůh, neboť
ten svým Slovem a svou Moudrostí uzdravuje a dává život. Bůh skrze
Slovo a Moudrost učinil všechno, protože jeho slovem vznikla nebesa,
dechem jeho úst všechen jejich zástup. Jeho moudrost všechno
převyšuje. Hospodin založil zemi moudrostí, svou rozumností zbudoval
nebe. Podle jeho plánu vytryskl oceán a oblaka dávají padat rose.
Jestliže si to všechno uvědomíš, člověče, a budeš žít čistě, svatě
a spravedlivě, můžeš vidět Boha. Nejprve ovšem musí zavítat do tvého
srdce víra a bázeň Boží, a pak přijde poznání. Až odložíš vše smrtelné
a oblečeš se v nesmrtelnost, pak ti bude dáno vidět Boha. Neboť Bůh
vzkřísí s duší i tvé tělo k nesmrtelnosti; staneš se nesmrtelným a uvidíš
Nesmrtelného, jestliže mu teď uvěříš.
Z apologie „Kniha Autolykovi“ od svatého Theofila z Antiochie, biskupa

Postní rozjímání
4. neděle postní
Evangelium: Setkání Ježíše s Nikodémem (Jan 3,14-21)
Část mše svaté, kterou chceme připomenout: Bohoslužba oběti – eucharistická
modlitba
Motto: Modlitba Člen židovské velerady Nikodém přichází v noci za Ježíšem. Je pro něj
těžké uvěřit, že Ježíš je slíbený Mesiáš, Boží Syn. Ježíš mu v jeho pochybnostech dává
poznat velkou pravdu: Bůh poslal svého Syna, aby svět byl skrze něho spasen. Bůh to
dělá z lásky k člověku. Kdo v něho uvěří, má život věčný.
Vrcholem celé mše svaté je eucharistická modlitba. Je to modlitba díkůvzdání
a posvěcení. Kněz v ní pronáší Ježíšova slova, která zazněla při poslední večeři, a prosí
Ducha Svatého, aby proměnil dary chleba a vína v Tělo a Krev Krista. Modlí se za celou
církev a jejím jménem. I když většinu modliteb říká kněz sám, přítomní věřící se
v některých částech (úvodní dialog preface: Pán s vámi – Vzhůru srdce…; Svatý;
Tajemství víry; Amen) připojují a vyjadřují svou víru v to, že Ježíš je zde přítomen
a že nám svou smrtí a vzkříšením daroval spásu a naději na věčný život.
Úkol: Poděkovat Bohu za dar víry a pomodlit se za ty, kdo v Ježíše nevěří.
Sbírky:
2. neděle postní
3. neděle postní

Hustopeče

Špičky

Černotín

Bělotín

Kč 12.535,Kč 4.382,-

Kč 3.064,Kč 915,-

Kč 3.738,Kč 2.640,-

Kč 4.344,Kč 2.248,-

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

koutek pro děti
28. Ohnivý vůz vzal Elijáše do nebe
Nástupcem proroka Elijáše se měl stát jeho nejlepší žák Élíša. Právě on byl svědkem
události, kdy si vzal Hospodin proroka Elijáše v ohnivém voze k sobě do nebe.
Po celý život Elijáš poslouchal Hospodina a věrně vyřizoval jeho slovo
lidem. Hospodin byl stále s ním. Když byl velmi starý, přišel čas, aby opustil
tuto zem. Už nějaký čas s ním chodil jeho žák Elíša. Učil se od něj, protože
měl v Elijášové díle pokračovat. Elíša si svého učitele moc vážil a měl ho rád.
Pomyšlení, že jednou bude bez něj, bylo pro něj nepředstavitelné. Nadešel
den jejich rozloučení. Elijáš věděl, že si jej Hospodin vezme brzy k sobě, proto
chtěl být sám. Avšak jeho žák Elíša jej nechtěl nechat samotného. Toužil být
co nejdéle se svým učitelem, o němž se říkalo, že nezemře, ale že si jej
Hospodin vezme zvláštní cestou k sobě. Proto jej všude doprovázel. Tak spolu
došli k Jordánu. Elijáš se zeptal: „Elíšo, co pro tebe mám udělat, než od tebe
odejdu?" Elíša poprosil: „Chtěl bych být Hospodinovým služebníkem. Kéž bych
měl Boží moc, abych dokázal lidem pomáhat jako ty." Elijáš mu na to řekl: „Jen
Hospodin ti může dát tuto moc. Jestliže mě uvidíš, jak budu od tebe odcházet
do nebe, tvá prosba bude vyslyšena a dostaneš, co si přeješ."
Když tak spolu rozmlouvali, náhle se před nimi objevil ohnivý vůz
taženými koňmi. Elijáš do vozu nastoupil. Silný vítr zvedl Elijáše i s vozem ze země a odnesl ho
do nebe. Byla to ohromující podívaná. Ale najednou zavládlo úplné ticho. Když se Elíša podíval
kolem sebe, neviděl nikoho. Prorok Elijáš byl pryč. Obloha byla prázdná a Elíša zůstal docela
sám. Bylo mu moc smutno. Na zemi však ležel Elijášův plášť. Když si ho Elíša vzal k sobě a hodil
ho do řeky Jordán, voda se začala rozdělovat a vytvořila suchou cestu, po níž Elíša přešel na
druhou stranu. Všichni, kteří to viděli z druhého břehu, poznali, že Elíša dostal od Hospodina to,
co si přál. Dostal moc lidem pomáhat, jako to dělal prorok Elijáš.
Elíša měl svého učitele moc rád. Trávil s ním spoustu času. V budoucnosti totiž chtěl být jako
on, být tedy Hospodinovým služebníkem a pomáhat lidem. Máš i ty ve svém okolí někoho, koho
máš rád a líbí se ti jeho chování? Co se ti na něm líbí a chceš se od něho naučit?

Ohlášky:
• Křížové cesty v Porubě a v Miloticích budou bývat v neděli ve 1400 hod.
V Černotíně budou 40 minut přede mší svatou.
• Zkouška malé schóly bude v pondělí 16. 3. v 16 hod. v muzikantské zkušebně.
• Setkání členů Ekonomických rad s otcem arcibiskupem proběhne ve středu
18. III. v 1700 hod. v Hranicích.
• Svátost smíření v Hustopečích bude v pátek od 1530 do 1600, kdy začne
křížová cesta.
• Křížová cesta s obrazovým a hudebním doprovodem bude v pátek 20. 3. v 1830
v děkanském kostele v Hranicích. Pro biřmovance je to povinné. Sejdeme se
v 1750 hod. na faře v Hustopečích a společně vyrazíme.
• 3. setkání prvokomunikantů bude ve Špičkách po mši svaté v sobotu 21. 3.
Prosíme rodiče dětí, aby dohlédli na to, aby si děti na setkání vzaly sešitek
k přípravě s vypracovanými úkoly.
• Farní tábor proběhne v termínu od 13. do 19. července 2015 na Skavsku.
Přihlášky se budou rozdávat od května.
• Velikonoční pohledy si můžete zakoupit v sakristii za 3,- Kč.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 15. 3. do 22. 3. 2015
Liturgický
kalendář

Neděle
15. 3.
4. neděle postní

Pondělí
16. 3.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté
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

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín
Hustopeče

11:00

Za živou a † rodinu Hanákovu a dvo

14:00

pobožnost Křížové cesty

Špičky

16:30

Za Emilii Garaiovou a otce

Černotín

16:30

Za † Josefa Stehlíka, manželku, rodiče,
živou a † rodinu

Bělotín

16:30

Za živé a † farníky

18:00

Za † Josefa Horáka, vnučku Aničku,
rodiče, 2 bratry, živou rodinu a dvo
Za † Jindřicha a Josefa Chalupovy, syna,
zetě Karla, živou rodinu a dvo

16:00

pobožnost Křížové cesty

16:30

Za † Františka Kuchtu a † rodinu Vrbovu
a Kuchtovu a dvo
Za Bohumila Kubešu, syna a za živou
a † rodinu Frydrychovu, Vránovu,
Kubicovu, Pavlíkovu a dvo

Špičky

16:00

Za † Jana Hýžu, živou a † rodinu a dvo

Hustopeče

8:00

Za † manžela, za Boží pomoc
a ochranu pro živou rodinu a za † rodinu

Černotín

9:30

Za živé a † farníky

Bělotín

11:00

Za † rodiče Anežku a Josefa Hošťálkovy

Hustopeče

14:00

pobožnost Křížové cesty

sv. Heribert

Středa
18. 3.
sv. Cyril Jeruzalémský

Čtvrtek
19. 3.
sv. Josef, snoubenec
Panny Marie, slavnost

Pátek
20. 3.

Hustopeče

Hustopeče

sv. Klaudie

Sobota
21. 3.
bl. Serapion

Neděle
22. 3.
5. neděle postní
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