Zmrtvýchvstání Páně
5. duben 2015
číslo 14.
ročník X.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Vstal jsem z mrtvých, a jsem stále s tebou, aleluja.
(Žl 139,18)

1. čtení: Sk 10,34a.37-43

2. čtení: Kol 3,1-4

Ev.: Jan 20,1-9

Toto je den, který učinil Pán,
jásejme a radujme se z něho!

Žl 118

Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal! Smrt již nemá
práva, vítěz tys a král! Jasný
jako plamen anděl sestoupil,
odvalen je kámen, prázdný hrob
tu zbyl.
Toť on, toť Ježíš, jejž jsi
spatřit chtěl, nepochybuj, věř
již! Živ je Spasitel. Vzchop se,
stádce malé, v boje pomezí
heslem tvým buď stále: Kristus
vítězí!
On, Kníže míru, na věky je
živ; pevnou má teď víru ten, kdo
bál se dřív. Vítězem se stává,
kdo zde trpěl s ním. Život v něm
i sláva, nic se nebojím!
Buď tobě sláva, jenž jsi
z mrtvých vstal! Smrt již nemá
práva, vítěz tys a král!

Velikonoční pozdravy Vám posílá
a lásku vzkříšeného Spasitele
Vám vyprošuje

Jak prožít Velikonoce?
Velikonoce nejsou svátkem jako ostatní svátky. Je to „svátek svátků“, „slavnost
slavností“, jak učí církev (srov. KKC 1169). Jsou vrcholem liturgického slavení
stejně tak, jako byly vrcholem Ježíšova pozemského života. Pán šel vědomě
a s touhou vstříc svým velikonocům, jeho tvář byla celé jeho veřejné působení
obrácena k Jeruzalému, kde měl dokonat své dílo lásky. Toužil slavit s učedníky
velikonoční večeři, při které se zcela vydal jako pokrm každému z nás, toužil vypít
kalich utrpení až do dna, aby nás mohl zachránit, toužil uvrhnout oheň své lásky
na zem a všechny přitáhnout k sobě. Celý svůj život vyhlížel tu hodinu, kvůli které
přišel. Pro našeho Pána byly velikonoce něčím ústředním a podstatným v jeho
životě. Vše k nim směřovalo a od nich vše nové začalo. Stejně tak v našem životě
k Velikonocům vše vede a vše z nich má vyrůstat.
Tajemství Kristova vzkříšení, v němž Kristus zničil smrt, proniká svou mocnou
silou náš život, aniž si to často uvědomujeme. Proto je třeba, abychom se vědomě
do tohoto tajemství ponořili a skrze prostředky, které nám církev nabízí, přijali
milost, kterou nám Pán chce dát. Velikonoce se nejen připomínají, ony se slaví
a především se žijí. My se je však musíme učit prožívat, aby se postupně to
podstatné z Velikonoc stalo trvale součástí našeho života. To všechno ale vyžaduje
naši pozornost, náš čas, naše rozhodnutí. Můžeme Velikonocemi projít, aniž se
setkáme s Kristem; můžeme je však také prožít v jeho blízkosti, spolu s ním,
doslova na jeho hrudi v blízkosti jeho srdce. Velikonoce jsou svátky našeho
sjednocení s Kristem. Ve křtu jsme byli s Kristem spojeni a obnova křtu, na kterou
se většina z nás celou dobu postní připravuje, je jakýmsi vrcholem celých Velikonoc
z pohledu našeho osobního prožívání.
Slavením eucharistie je celá bohoslužba dovršena. V plném významu je
eucharistie svátostí velikonoční, totiž památkou oběti na kříži a přítomnosti Krista
vzkříšeného. Svědectvím o vzkříšení pak už není jen prázdný hrob, ale každý
křesťan oživený Kristovým Duchem a celé společenství věřících. Radost ze vzkříšení a naději pro náš každodenní život si nedáme sami. Je to Boží věc, jakým
způsobem se nás Pán ujme. Ze své strany se ale můžeme disponovat osobní
modlitbou, rozjímáním biblických čtení a událostí z Ježíšova života, a nechat
se provést těmito dny právě liturgickým slavením, které je plné krásných symbolů
a obřadů. Každé velikonoce mohou a mají být mojí paschou, tedy přechodem ze
smrti do života.
Neděle Zmrtvýchvstání je pokračující oslavou Kristova vzkříšení. Od srdci
k srdci, od úst k ústům se nese radostná zvěst, že Ježíš žije. On je živým Pánem nebe
i země, Pánem mým a vítězem na každým zlem. Ježíšovo vzkříšení dává jedinečnou
naději na překonání smrti každému, kdo v něho věří. Naději na život, kdy smrt je už
navždy bezmocná. Celý velikonoční oktáv od této neděle až do Svátku Božího
milosrdenství se slaví jako jeden sváteční den, jako veliký den Páně, s radostí
a vděčností. I na to je dobré si nechat čas, aby se radost z toho, že patříme Kristu,
stala pro nás něčím, co utváří náš každodenní život.

koutek pro děti
31. Velikonoce - Pán Ježíš vstal z mrtvých
O Velikonocích si připomínáme největší zázrak, který se kdy stal. Pán Ježíš vstal
z mrtvých, a tak zvítězil nad smrtí. Tímto vítězstvím nám otevřel cestu do nebe a my se
z toho radujeme.
Dnes prožíváme velikou slavnost. Připomínáme si, že Pán Ježíš udělal
jedné velké noci ten největší zázrak, který se kdy stal. On, i když zemřel na kříži
a jeho mrtvé tělo muži uložili do hrobu, v hrobě nezůstal. Zajímá tě, co se stalo?
Někteří lidé si dodnes myslí, že Ježíšovo tělo někdo ukradl, jiní zase tvrdí, že
vstal z mrtvých. My křesťané věříme, že Ježíš opravdu vstal z mrtvých. Spousta
lidí ho totiž po jeho smrti viděla, povídali si s ním a dokonce se ho mohli
dotknout. A aby o tom, že Pán Ježíš vstal z mrtvých, věděli lidé na celém světě
a nikdy se na to nezapomnělo, tak evangelisté tuto událost zapsali do evangelií,
která jsou součástí Bible.
My jsme o tom, co se stalo, když Pán Ježíš vstal z mrtvých, slyšeli právě
v dnešním evangeliu. Bylo tam něco o Marii Magdalské, že?
Marie Magdalská byla jednou z mnoha žen, které se setkaly s Pánem
Ježíšem. Protože poznala, jak ji má Pán Ježíš rád, doprovázela ho s učedníky
a jinými ženami všude tam, kam šel. Viděla, jak dělá zázraky, jak se modlí a jak se chová
k druhým lidem. Uvěřila, že Pán Ježíš je Boží Syn a zve nás k sobě do nebeského království, kde
na nás čeká dobrý Bůh.
Marie Magdalská, když Pána Ježíše ukřižovali, velice plakala. Vzpomněla si, co všechno
s ním zažila a jak ji měl rád. Když se dozvěděla, kam Pána uložili, na nic nečekala a brzo ráno,
ještě když byla tma, na to místo šla. Pravděpodobně ji doprovázely i jiné ženy, které Pána Ježíše
znaly. Když Marie přišla ke hrobu, uviděla, že kámen, který zakrýval vchod ve skále, je odsunutý.
Lekla se. Myslela si, že Ježíše někdo ukradl. Rychle proto utíkala za Petrem a Janem a řekla jim:
„Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili."
Víte, co Petr s Janem udělali? Chtěli se přesvědčit, jestli si z nich ženy neutahují. Co
nejrychleji utíkali ke hrobu. Kámen byl skutečně odvalený. Petr sebral odvahu a podíval se dovnitř
jako první. A opravdu, tělo Pána Ježíše tam nebylo. Kolem leželo jen pár pruhů látky. Jan a Petr
v té chvíli uvěřili, že Pán Ježíš opravdu vstal z mrtvých. Od nich a dalších učedníků, kterým se
Pán Ježíš ukázal, víme, že opravdu žije.
O Velikonocích se v kostele často zpívá radostné „Aleluja". Je to slovo, které znamená
„Chvalme Pána!". Všichni totiž máme velikou radost. Pán Ježíš vstal z mrtvých a zvítězil nad
smrtí. Ukázal nám, že smrt neznamená úplný konec a tmu, kde všechno skončí, ale že po smrti
jsme všichni pozváni za Pánem Bohem do nebe. Znáš radostnější zprávu?

Postní rozjímání - dokončení
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Zmrtvýchvstalý Ježíš zůstává s námi živý. Setkáváme se s ním ve mši svaté,
můžeme se mu klanět ve svatostánku v opravdové monstranci a opravdové posvěcené
hostii. On je ten největší drahokam. Také my se máme stát živou monstrancí – ukazovat
Krista svým životem.

Ohlášky:
• Modlitební společenství v Hustopečích na faře bude v pátek 10. 4. po mši svaté a dále
•
•

v pravidelných čtrnáctidenních intervalech. Zveme všechny zájemce o společnou modlitbu
a četbu Písma svatého.
V týdnu budu navštěvovat nemocné.
Cesta světla, kterou povede mládež hranického děkanátu, bude v Černotíně v sobotu
11. IV. od 17 hod. místo růžence. Začne se u kostela a půjdeme okruh jako o Božím Těle.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 5. 4. do 12. 4. 2015
Liturgický
kalendář
Zmrtvýchvstání Páně

5. 4.
Sbírka
na kněžský seminář

Pondělí
6. 4.
Pondělí v oktávu
velikonočním

Středa
8. 4.
Středa v oktávu
velikonočním

Čtvrtek
9. 4.
Čtvrtek v oktávu
velikonočním

Pátek
10. 4.
Pátek v oktávu
velikonočním

Sobota
11. 4.
Sobota v oktávu
velikonočním

Neděle Božího
milosrdenství

12. 4.
Měsíční sbírka

Místo

Čas

Hustopeče
Bělotín
Špičky
Černotín

8:00

Za živé a † farníky

8:00

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

9:30

Volná intence

9:30

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

Hustopeče

7:30

Za nemocnou osobu s prosbou o dar zdraví

Špičky
Černotín
Bělotín

7:30
9:00
9:00

Volná intence

Černotín

17:30

Za † rodinu Kajnárkovu
a živou rodinu Šnejdrlovu

Bělotín

17:30

Volná intence

Hustopeče

Úmysl mše svaté

Volná intence
Volná intence

Za † rodinu Hrachovcovu, Martochovu,
Volkovu a Bekovu a dvo

18:00

Heřmanice 16:30

Za Annu Kostrošovou, manžela a syna
a za Františka Vozáka, rodiče, bratra
a za Bohdanu Skýpalovou
Za živou † a rodinu Tomanovu a Kajnarovu
Za † manžela Vojtěcha, syna Jana, rodiče,
dvo a živou rodinu

Černotín

18:00

Hustopeče

8:00

Za Miroslava Filipka k 15. letům úmrtí
a manželku, za rodinu Hynčicovu
a Hajdovu

Špičky

9:30

Za živé a † farníky

Bělotín

11:00

Za † Elišku Vychodilovou,
rodiče Vychodilovy, syna Josefa,
za rodinu Zábranskou a dvo
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