Květná neděle
29. březen 2015
číslo 13.
ročník X.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Hosana synu Davidovu! Požehnaný ten, který přichází
ve jménu Hospodinově! Král izraelský! Hosana na výsostech!
(Mt 21,9)

1. čtení: Iz 50,4-7
Žl 22

2. čtení: Flp 2,6-11

Ev.: Mk 11,1-10

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?

Požehnaný, který přichází ve jménu Páně,
král izraelský

Pojďte a vystupme spolu na Olivovou horu, pospěšme naproti Kristu
vracejícímu se dnes z Betánie a kráčejícímu dobrovolně vstříc svému
svatému a požehnanému utrpení, aby tak dovršil tajemství naší spásy.
Přichází tedy, dobrovolně se vydává na cestu do Jeruzaléma. Je to ten,
který kvůli nám sestoupil z nebe, aby nás ze dna bídy povznesl spolu se
sebou vysoko nad všechna knížata, mocnosti, síly a jak se jen jmenují, jak
vykládá Písmo.
Nepřichází však jako někdo na vrcholu slávy, s pýchou a okázalostí.
Nebude se hádat, praví Písmo, ani křičet, na ulicích nikdo neuslyší jeho
hlas, ale bude mírný a pokorný, jeho příchod bude zdobit prosté chování
i vzhled.
Nuže tedy, pospěšme spolu s tím,
jenž chvátá k svému umučení,
a napodobme ty, kteří mu vyšli
vstříc. Ne však tím, že bychom
mu na cestu prostírali olivové
ratolesti, koberce, pláště nebo
palmové větve, ale tím, že my
sami se mu podle svých sil
prostřeme na cestu, s duchem
zkroušeným a s upřímným srdcem i pevnou vůlí, abychom přijali
přicházející Slovo, abychom do
sebe pojali Boha, i když ho nikdy
nelze obsáhnout.

Vždyť ten, jenž je mírný, má radost, že se nám mohl ukázat ve své
mírnosti. Zapadl do naší naprosté nicotnosti, aby mohl přijít a důvěrně se
s námi stýkat a pro své příbuzenství s námi nás pozvednout a přivést opět
k sobě.
I když poté, co nás svou krví očistil a jako prvotina se za nás
obětoval, vystoupil do nebeských výšin k východu, jak se o něm říká –
zřejmě do vlastní božské slávy, přece nechtěl přestat projevovat lidskému
rodu svou lásku, a tak zároveň se sebou povýšil i lidskou přirozenost
pozvedaje ji z propasti země od slávy ke slávě.
Tak tedy prostřeme Kristu na cestu sebe samé. Neprostírejme neživá
roucha nebo bezduché ratolesti, neprostírejme větvoví; je to hmota, která
po použití ztrácí svěžest a potěší oči jen na několik hodin. Ale oděni jeho
milostí neboli jím samým – neboť vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste
se v Krista – my sami se prostřeme jako roucha a položme se mu k nohám.
A jestliže jsme byli dříve od hříchu rudí jako šarlat, a když nás očistil
spasitelný křest, zběleli jsme pak jako vlna, nepřinášejme již vítězi nad
smrtí palmové ratolesti, ale odměnu za vítězství.
Den za dnem opakujme po židovských dětech i my mávajíce
duchovními ratolestmi své duše posvátné volání: Požehnaný, který
přichází ve jménu Páně, král izraelský.

Z promluv svatého Ondřeje Krétského, biskupa

Postní rozjímání
Květná neděle
Evangelium: Ježíšův vjezd do Jeruzaléma (Mk 11,1-10; pašije: Mk 14,1-15,47)
Část mše svaté, kterou chceme připomenout: Závěrečné obřady – poslání
Motto: Poslání

Květná neděle je připomínkou Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma a toho, co
potom následovalo. Lidé Ježíše vítali jako svého krále a provolávali mu slávu:
„Požehnaný, který přichází ve jménu Páně!“ Ale o něco později volali na Piláta:
„Ukřižuj ho!“ Představovali si jiného krále, ne toho, který přijímá utrpení. Ale
Ježíš právě proto přišel, aby dal svůj život za všechny a svým zmrtvýchvstáním
nám otevřel cestu k věčnému životu. Bylo to jeho poslání přijaté od Otce.
Na závěr mše svaté zaznívají slova: „Jděte ve jménu Páně.“ Jestliže jsme se
při mši svaté osobně setkali s Kristem, nemůžeme si to nechat pro sebe.
Současně s požehnáním přijímáme i poslání, abychom v každodenním životě
svým jednáním a svou přítomností přinášeli Krista do všech míst, kde žijeme
a kam by on sám chtěl přijít.
Úkol: Dobře prožít Svatý týden a Velikonoce, udělat si čas pro Boha.

koutek pro děti
30. Námanovo zázračné uzdravení
Náman přišel za prorokem Elíšou s prosbou o uzdravení z malomocenství. Elíša mu
vzkázal, aby se sedmkrát ponořil do řeky Jordánu. Náman poslechl a nemoc zmizela.
Náman byl velice bohatý pán. Byl generálem vojska v jedné cizí zemi. Měl
služebnictvo, koně, vozy a peníze, za které si mohl koupit spoustu krásných
věcí. Onemocněl však těžkou nemocí. Malomocenstvím. V jeho obličeji se
objevily bílé skvrny a velké boláky (vředy). Měl je všude na těle, na rukou i na
nohou. Od nikoho si nemohl koupit lék. Žádný totiž neexistoval. Jedna dívka,
která patřila k Izraelitům a která se jako malé děvče dostala do Námanova
domu jako služebná, si však věděla rady. Řekla: „Kdyby tak můj pán šel do
země, kde jsem se narodila. Bydlí tam prorok Elíša. Určitě by mého pána
vyléčil. Umí dělat zázraky.“
A tak se Náman hned vydal na cestu za Elíšou. Jel v překrásném voze
plném darů. Doprovázel ho zástup služebníků. Náman si během cesty
představoval, jak ho prorok Elíša s radostí uvítá, pomodlí se, zamává nad ním
rukama a jeho nemoc bude pryč. Jaké ale bylo překvapení, když doputoval do
města, kde bydlel Elíša, a zjistil, že se s ním prorok nechce setkat. Přišel za ním
jen jeho sluha se vzkazem: „Musíte se sedmkrát ponořit do řeky Jordánu. Pak
budete zdravý.“ Náman se rozzlobil. Takovou zprávu nečekal. Nechtěl se umývat v Jordánu, který
se mu zdál špinavý. Litoval, že se vůbec za Elíšou vydal, a rozhodl se vrátit domů.
Nakonec se však Náman nechal přemluvit svými služebníky a vstoupil do řeky Jordánu.
Ponořil se do něj jednou, dvakrát, třikrát... ale nic se nezměnilo. Musel se do řeky ponořit
sedmkrát. Až to udělal, vyšel z vody, skákal a tančil radostí. Jeho ruce, nohy a celé tělo byly zase
zdravé. Náman pak šel Elíšovi poděkovat a nabídnout mu peníze. Elíša mu však řekl: „Nic si od
tebe nevezmu. Uzdravil tě Hospodin, ne já. Já jsem jen jeho služebník.“ Náman si tedy uvědomil,
že ho uzdravil Hospodin. Vrátil se pak domů a žasl nad tím, jak velký je Hospodin a jakou má
moc. Vždyť dokáže dělat zázraky, vždyť to zažil na „vlastní kůži“.
Elíša chtěl Námanovi dokázat, že existuje Bůh - Hospodin, který má velkou moc. Dokáže lidi
uzdravovat a nikoho k tomu nepotřebuje. Proto se s ním Elíša nechtěl setkat dříve, než ho Bůh
uzdraví. Když jsme nemocní, jdeme k panu doktorovi, který nám předepíše léky, abychom se
uzdravili. Stejně jako Náman bychom však neměli zapomínat na to, že zdraví nedostáváme pouze
od doktorů, ale především od Pána Boha.

Ohlášky:
• Předvelikonoční úklid kostela v Hustopečích bude v pondělí 30. 3. v 800 hodin.
Kdo můžete, přijďte.
• Zkouška malé schóly bude v pondělí 30. 3. v 16 hod. v muzikantské zkušebně.
• Možnost přijít k Božímu hrobu v Hustopečích bude v pátek po obřadech do 2200
hod. a na Bílou sobotu od 800 do 1200 hod. Na stolečku v kostele bude list,
na který se prosím napište, kdo budete chtít držet stráž u Božího hrobu.
• Vigilie na Bílou sobotu bude v Hustopečích začínat na nádvoří zámku a po té
půjdeme průvodem do kostela.
• Film o životě Ježíše Krista se bude promítat na Velký pátek po skončení obřadů
na faře v Hustopečích v rámci setkání biřmovanců, zváni jsou všichni, kdo by
chtěli tento film shlédnout.
• Žehnání pokrmů bude na neděli Zmrtvýchvstání. Přineste si mazance, vajíčka,
cukroví, beránky …

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 29. 3. do 5. 4. 2015
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Neděle
29. 3.
Květná neděle

Hustopeče
Špičky
Bělotín
Hustopeče

8:00

Za Josefa Vránu, živou a † rodinu
z obou stran

9:30

Za † Vlastimila Humplíka, živou a † rodinu

Úmysl mše svaté

11:00

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

14:00

pobožnost Křížové cesty

Špičky

17:30

Za † Františka Bartošíka, rodiče
a živou rodinu

Černotín

17:30

Za † rodiče Františka a Marii Vinklerovy,
syna, snachu, vnučku a dvo

Špičky

17:30

Pondělí
30. 3.
Pondělí svatého týdne

Středa
1. 4.
Středa svatého týdne

Čtvrtek
2. 4.
Pátek
3. 4.
Velký pátek
Den přísného postu

Hustopeče

18:00

Špičky

17:30
17:30

velkopáteční obřady

18:00

velkopáteční obřady

Špičky

20:30

Za † Josefa Sůkala,
Jaroslavu a Karla Šumšalovy
a syna Jaroslava a živou a † rodinu

Hustopeče

21:00

Za živé a † farníky

Hustopeče

8:00

Za živé a † farníky

Bělotín

8:00

Za † Josefa Dostalíka a prarodiče z obou
stran a živou rodinu

Špičky

9:30

Černotín

9:30

Hustopeče

Sobota
4. 4.

Neděle Zmrtvýchvstání
Páně

5. 4.
Sbírka
na kněžský seminář

Volná intence
Za živou a † rodinu Hubovu a Hrabinovu
a dědáčky z obou stran
Za † Otýlii Kubešovou, 2 manžely,
rodiče Jamborovy a živou a † rodinu a dvo

Sbírky:
4. neděle postní
5. neděle postní

pobožnost Křížové cesty

Volná intence
Za † Antonii a Vojtěcha Rekovy, rodiče,
živou a † rodinu

Hustopeče

Špičky

Černotín

Bělotín

Kč 5.562,Kč 5.164,-

Kč 2.219,Kč 1.495,-

Kč 1.598,Kč 2.032,-

Kč 1.645,Kč 2.306,-

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
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.

