5. neděle postní
22. březen 2015
číslo 12.
ročník X.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Bože, zjednej mi právo, a ujmi se mé pře proti bezbožnému
lidu, zbav mě člověka lstivého a zločinného! Vždyť ty jsi,
Bože, má síla.
(Žl 43,1-2)

1. čtení: Jer 31,31-34
Žl 51

2. čtení: Žid 5,7-9

Ev.: Jan 12,20-33

Stvoř mi čisté srdce, Bože!

O DOBRU LÁSKY
V Janově evangeliu Pán říká: Podle toho všichni poznají, že jste moji
učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem…
A v listě téhož apoštola čteme: Milovaní, milujme se navzájem,
protože láska je z Boha, a každý, kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává
Boha. Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska.
Ať se tedy věřící nad
tím zamyslí a podrobí
opravdové zkoušce nejhlubší zákoutí svého srdce.
A jestliže podle svého
svědomí v sobě najdou
něco z ovoce lásky, ať
nepochybují o tom, že
mají v sobě Boha. A aby
byli stále více schopni
přijmout takového hosta,
ať se jejich srdce rozšiřuje vytrvalými skutky
milosrdenství. Jestliže totiž
Bůh je láska, nemá mít naše láska žádnou hranici, protože božství se
nedá uzavřít do žádných hranic.
Moji milí, každý čas je jistě vhodný ke konání skutků lásky.
Avšak tyto dny k tomu vybízejí obzvlášť. Ti, kteří touží slavit
velikonoční tajemství našeho Pána s čistou duší i tělem, ať se co nejvíce

snaží získat právě tuto milost, protože v lásce je vrchol a souhrn všech
ctností a protože láska přikrývá množství hříchů.
Když se tedy chystáme slavit to největší ze všech tajemství, kdy
krev Ježíše Krista smyla naše hříchy, připravme nejdříve obětní dary
milosrdenství: to, co nám dala Boží dobrota, dávejme i my těm, kteří se
na nás provinili.
Buďme nyní také štědřejší k chudým a laskavější k těm, kteří trpí
různými slabostmi. Pak bude mnoho lidí děkovat Bohu a nasycení
nuzných doporučí Bohu naše posty. Žádná zbožnost věřících totiž
netěší Pána více, než ta, která se stará o chudé; a kdekoli Bůh nachází
milosrdnou starostlivost, tam poznává obraz své božské lásky.
Nebojte se, že se tímto vydáním zmenší vaše prostředky. Štědrost
sama o sobě je totiž ohromným majetkem. A nemůže se stát, že by
nebylo co rozdávat tam, kde živobytí dává i dostává sám Kristus. Neboť
při každém takovém díle spolupracuje ta ruka, která chléb lámáním
zvětšuje a vydáváním rozmnožuje.
Ten, kdo dává almužnu, ať je klidný a veselý, protože největší zisk
bude mít ten, kdo si pro sebe ponechá nejméně. Svatý apoštol Pavel
přece o tom říká: Ten, který poskytuje rozsévači semeno a chléb k jídlu,
poskytne i vám osivo a dá vzrůst plodům vaší štědrostí v Kristu Ježíši,
našem Pánu. Neboť on žije a kraluje s Otcem a Duchem svatým na věky
věků, amen.
Z kázání svatého Lva Velikého, papeže

Postní rozjímání
5. neděle postní
Evangelium: Pšeničné zrno musí zemřít (Jan 12,20-33)
Část mše svaté, kterou chceme připomenout: Bohoslužba oběti – svaté přijímání
Motto: Přijímání
Ježíš řekl v dnešním evangeliu důležitou větu: Jen to pšeničné zrno, které padne do
země a odumře, přinese užitek. Ježíš tak naznačil, že musí zemřít, aby přinesl spásu
celému světu. Ježíš odevzdává svůj život z lásky k lidem.
Ve svatém přijímání se nám Ježíš také odevzdává. Jak na jeho lásku odpovíme?
Přijmeme ho lhostejně, nebo mu budeme s vděčností děkovat a odevzdáme se mu také?
Svaté přijímání má v některých jazycích název „společenství“ (lat. communio). Jako
chléb vzniká z mnoha obilných zrn (peče se z mouky) a víno z mnoha hroznů, tak také
mnoho lidí tvoří živé Kristovo tělo – církev. Když přijímáme eucharistii, říká kněz:
„Tělo Kristovo.“ A my odpovídáme: „Amen.“ Tím vyjadřujeme nejen víru v reálnou
Ježíšovu přítomnost v podobě eucharistické hostie, ale také svou ochotu být členem
Ježíšova těla – církve, protože ta je pro svět živým znamením Krista.
Úkol: Udělat něco pro svou farnost – místní společenství církve (zapojit se do
úklidu, ministrování, zpěvu, někoho pozvat a doprovodit do kostela…).

koutek pro děti
29. Prorok Elíša pomáhá vdově
Prorok Elíša připomínal lidem, aby nezapomínali na Hospodina a poslouchali ho.
Boží moc se skrze Elíšu projevovala v zázracích. Elíša tak pomohl chudé vdově z bídy
a hladu.
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.
•
•
•
•
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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 23. 3. v 16 hod. v muzikantské zkušebně.
Velikonoční svátost smíření v Hustopečích bude v pátek od 1500 do mše sv. (zpovídá P. Vratislav
Kozub), v případě zájmu i po bohoslužbě. V ostatních farnostech se bude zpovídat hodinu přede mší
svatou.
Modlitební společenství v Hustopečích na faře bude v pátek 27. 3. po mši svaté a dále v pravidelných
čtrnáctidenních intervalech. Zveme všechny zájemce o společnou modlitbu a četbu Písma svatého.
Mše svatá na Květnou neděli bude začínat v Hustopečích uprostřed náměstí před křížem, kde budou
požehnány ratolesti a po té půjdeme průvodem do kostela. V Černotíně, ve Špičkách a v Bělotíně
začneme před kostelem.
Při bohoslužbách na Květnou neděli se budou vybírat pokladničky postní almužny.
Ministrantská schůzka proběhne v sobotu 28. 3. v 10 hod. na faře v Hustopečích.
Velikonoční pohledy si můžete zakoupit v sakristii za 3,- Kč.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 22. 3. do 29. 3. 2015
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Neděle
22. 3.
5. neděle postní

Hustopeče
Černotín
Bělotín
Hustopeče

8:00

Pondělí
23. 3.
sv. Turibius
z Mongroveja

Středa
25. 3.
Zvěstování Páně,
slavnost

Čtvrtek
26. 3.

9:30
11:00
14:00

Úmysl mše svaté
Za † manžela, za Boží pomoc
a ochranu pro živou rodinu a za † rodinu
Za živé a † farníky
Za † rodiče Anežku a Josefa Hošťálkovy

pobožnost Křížové cesty
Za † Josefa Susíka, manželku a dvo

Špičky

16:30

Černotín

16:30

Hustopeče

18:00

Bělotín

16:30

Za dar zdraví pro maminku
a znovunalezení duševního pokoje

16:00

pobožnost Křížové cesty

16:30

Za živou a † rodinu Rušarovu, Horákovu
a Ruskovu
Za Annu Jamborovou, manžela,
jejich rodiče a sourozence

Černotín

14:00

Reguiem za † Františka Tománka

Černotín

17:00

Za živou a † rodinu Rýparovu, Humplíkovu
a dvo

Hustopeče
Špičky
Bělotín
Hustopeče

8:00

Za Josefa Vránu, živou a † rodinu
z obou stran

9:30

Za † Vlastimila Humplíka, živou a † rodinu

Za † Marii Maléřovou, manžela,
vnuka Davida a živou rodinu
Za † Ludmilu Vikovou, manžela
a živou rodinu
Za † Marii a Josefa Vozákovy, syny Josefa,
Roberta s manželkou, Zdenka a za živou
a † rodinu
Za živou a † rodinu Biskupovu, Kremlovu
a dvo

sv. Kastulus (Haštal)

Pátek
27. 3.

Hustopeče

sv. Rupert

Sobota
28. 3.
sv. Rogát

Neděle
29. 3.
Květná neděle

11:00

Za † Františka Erlu k 10. výročí úmrtí,
za živou a † rodinu a dvo

14:00

pobožnost Křížové cesty

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ
Od neděle 22. března 2015 zveme k „Týdnu modliteb za mládež“, který předchází 30. světovému dni mládeže.
Motto, které papež vybral pro letošní rok, zní: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“ (Mt 5,8)
Mládež olomoucké arcidiecéze jej bude slavit na svém setkání 28. března v Prostějově. Začátek v 10 hod. Na programu
bude představení jednotlivých děkanátů, katecheze otce arcibiskupa a svědectví. V odpoledním bloku řada zajímavých
přednášek, celá řada workshopů, koncerty, možnost tiché adorace. Setkání bude ukončeno mší svatou, předpokládaný
konec je v 16:30 hod. Účastnický poplatek 50Kč.
Tel. na faru: mobil: 733 741 614
Webové stránky farnosti: www.ihustopece.cz/farnost/
ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín v nákladu 330 kusů. Vydává
P. František Antonín Dostál.

