5. neděle velikonoční
3. květen 2015
číslo 18.
ročník X.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné
věci; před zraky národů zjevil svou spravedlnost. Aleluja.
(Žl 98,1-2)

1. čtení: Sk 9,26-31
Žl 22

2. čtení: 1 Jan 3,18-24

Ev.: Jan 15,1-8

Budu tě chválit, Hospodine,
ve velkém shromáždění.

Nechcete, aby vás někdo
předělával?
Představte si, že jste dostali možnost vrátit čas,
znovu prožít svůj rodinný život a dokonce jednu věc udělat
jinak. Co by to bylo? Možná máte jasno. Tak i Rob
Parsons, který založil organizaci na pomoc rodinám a sám
vede semináře na rodinná témata. Za svou službu
rodinám byl dokonce vyznamenán britskou královnou.
„Nepokoušel bych se z členů své rodiny udělat
někoho, kým nemůžou být, jak jsem to dělal v prvních
letech. Víc bych je přijímal, místo abych hlídal, jak splňují
moje bláhové představy o dokonalosti. Udělal bych si čas
a podporoval je v těch kvalitách a silných stránkách, které mají,“ odpověděl bez přemýšlení Rob Parsons.
Jeden z největších darů, který můžeme členům své rodiny dát, je přijetí. Dokud lidé nemají jistotu,
že jsou přijati, je pro ně těžké věřit, že jsou milovaní. Jenomže jak toho docílit? Rob Parsons upozorňuje,
že jednou z lekcí, kterou bychom se v rodinném životě měli naučit co nejdříve, je právě pochopení moci
slov.
Něco ho o tom naučila i jeho (již dospělá) dcera Katie, která mu řekla: „Víš, tati, když se dostávám do
nových situací, potkávám nové lidi, cítím se úplně sebejistá. A tuhle jsem si vzpomněla, žes mi odmalička
říkal věci jako: ,v tom vypadáš dobře´ nebo ,to jídlo, cos uvařila, bylo vynikající´. Uvědomila jsem si, že
první muž v mém životě mě přijímal a miloval; že jsem se u něj cítila jedinečná.“
Kdekoli prý narazíme na rodinu se silnými vztahy – ať je bohatá nebo chudá, vlastní nebo náhradní,
se dvěma rodiči nebo s jedním, vždycky najdeme tutéž ingredienci – povzbuzení. A tak jestli chceme, aby
naše děti a náš partner ukázali to nejlepší, co v nich je, musíme objevit moc povzbuzení. Přitom
povzbuzovat se dá i v maličkostech. Povzbuzování by ale nikdy nemělo být neupřímné.
Z utvrzování druhých se může stát postoj. Někdy se ale setkáme s rodinami, které pomalu ničí
negativní nebo posměšná řeč. Muži veřejně ponižují své ženy žertováním o vaření nebo váze a ženy zase
v přítomnosti přátel často mluví s despektem o tom, čeho jejich muži v životě dosáhli.

A co teprve, když rodiče ničí křehkou sebedůvěru svých dětí. Přitom slova našich rodičů neztrácejí
moc, ani když jsme dospělí. Jedna žena, kterou v dětství její matka jen zřídka chválila, vzpomínala, jak
v den její svatby poznamenala: „vypadáš dobře.“ Ale ona nechtěla vypadat jen dobře, přála si vypadat
nádherně!
Samozřejmě, že ne vždycky se v rodinách můžeme jen chválit. Někdy se musíme někomu postavit
a říct, že to, co dělá, je nepřijatelné a nemůže v tom pokračovat. Manželé si někdy musí navzájem říkat
tvrdé věci a rodiče musí být zcela jistě připraveni ztrácet na popularitě. Ale i když si musíme říkat
nepříjemné věci, je to snazší a mnohem účinnější, když přicházejí z úst, která často chválí a povzbuzují.
Některé výzkumy dokonce ukazují, že k tomu, abychom prospívali jako lidské bytosti, tj. abychom
prožívali pocit pohody, musíme v životě slyšet víc pozitivních ohlasů, než těch negativních – až v poměru tři
ku jedné!
Jako matky, otcové, nevlastní rodiče i jako zaměstnavatelé jsme zvyklí druhé přistihovat při tom, že
dělají něco špatně, a kritizovat je za to. Ale kratší a účinnější cesta ke zlepšení chování je nachytat je, jak
něco dělají dobře, a povzbudit je v tom.
Leckteré z nás i jako dospělé sráží neustálé poukazování na to, co jsme zkazili. Je to velká tragédie.
Když ucho nikdy neuslyší chválu, srdce se přestane snažit.
Jakmile se ale naučíme druhé přistihovat při tom, že něco dělají dobře, často najdeme příležitost
k povzbuzení – i když to zrovna není snadné.
Rob Parsons dokresluje svá slova příběhem: „Jedna starší žena se šla podívat na školní sportovní
den svého vnuka. Tom se nedostal do finále v běhu na 100 ani na 200 metrů, a ani na delších tratích si
nevedl dobře. Vlastně jediná příležitost, kdy vypadal aspoň trochu spokojeně, byl závod se lžící a vejcem,
ale i v tom skončil poslední. Když společně odcházeli, měl Tom svěšenou hlavu – až do chvíle, kdy ho
babička objala a pošeptala mu: ,Tys byl jediný, komu vejce nespadlo ze lžíce.´ Ten kluk nikdy neprorazil
jako sportovec, ale navzdory očekávání vykonal v jiných oblastech života velké věci. Nepřekvapuje mě to,
s takovou babičkou je těžké selhat.“
Tip:
Nechcete, aby vás někdo předělával? Aby z vás dělal někoho, kým nemůžete být? Nepředělávejte
tedy ani druhé, ale podporujte je v tom, v čem můžou být dobří.
Nachytejte například své děti:
– když se samy obléknou – když se dobře chovají ke zvířatům – když řeknou dobrý vtip – když si
pamatují jména – když jsou dobří kamarádi – když se k něčemu přiznají – když s něčím pomůžou bez říkání
– když se zajímají o osamělé lidi...
Můžeme nachytat i svého manžela či manželku, kolegy… :-)
(www.vira.cz)

koutek pro děti
35. Tajemný nápis na stěně
Rozmařilému králi Belšasarovi se ukázala ruka píšící na zeď
tajemný nápis. Byl to vzkaz od Hospodina. Jedině Izraelita Daniel dokázal
nápis rozluštit a říci, co znamená.
V babylonské zemi, kde byli Izraelité stále jako otroci, vládl král Belšasar.
Ten jednoho večera vystrojil velikou hostinu a pozval na ni spoustu svých
přátel. Stoly se pod jídlem jen prohýbaly a víno teklo proudem. Pozvaní hosté
jedli a pili, co hrdlo ráčilo. Bavili se a tančili. Čím více pili, tím byla zábava
hlučnější. Král pak v rozverné náladě poručil svým služebníkům: „Doneste sem
vzácné zlaté poháry a mísy, které jsme odnesli z jeruzalémského chrámu.
Připijeme si z nich na oslavu našich bohů." Služebníci se toho zalekli, vždyť se
jednalo o vzácné nádoby patřící Hospodinu. S nimi se nesmělo zacházet, jak si

kdo smyslí. Král na to však nic nedbal. Byl už velice opilý. Služebníci tedy přinesli posvátné
chrámové nádoby a nalili do nich víno, až přetékalo. Hosté se tomu smáli a pili z nich až do dna.
Dál se veselili a hodovali.
Náhle ale král zkoprněl, až popadal dech. Chvějícím se prstem ukazoval na stěnu přímo před
sebou a strachy zakřičel. Tam se totiž objevila ruka, která na zeď psala nějaká slova. Ano, slyšíte
dobře. Nějaká zvláštní ruka psala na zeď podivný nápis. Nikdo z přítomných hostů však nápis
nedokázal přečíst. Nápis byl totiž složen z nějakých klikatých čárek a vlnek. Král tušil, že je to
nějaké zlé znamení, a chtěl tomu přijít na kloub. Proto přikázal: „Kdo mi přečte a vyloží, co ta ruka
napsala, bude bohatě odměněn."
Za králem přišlo mnoho mudrců, ale když uviděli nápis, udiveně kroutili hlavami. Nikdo neměl
sebemenší tušení, co podivuhodný nápis na stěně znamená. Tu přišla za králem královna, že ví
o jednom muži, který by mu pomohl. Ten muž byl Daniel, který dostal do Hospodina dar rozumět
různým záhadám.
Král si hned dal Daniela předvolat a slíbil mu velké bohatství, jen když mu vysvětlí, co
znamená ten záhadný nápis na stěně. Daniel mu řekl klidným hlasem: „Nechci tvé dary, králi.
Rozdej je jiným. Nápis ti ale přečtu a vyložím. Je to vzkaz od samotného Boha - Hospodina.
Nechoval ses totiž dobře. Nevěříš v Hospodina a ještě sis vzal vzácné nádoby z Hospodinova
chrámu, a to je velké provinění. Nápis znamená: Tvé dny byly na vahách zváženy, tvé království
bude rozděleno. To znamená, že kvůli svým špatným skutkům brzy přijdeš o své království." Když
to Belšasar uslyšel, pocítil v srdci velikou tíhu. Poznal, jak špatné bylo jeho chování. Neměl ale
čas na nápravu. Ještě té noci vtrhli do paláce nepřátelé a krále usmrtili.
Je moc důležité, abychom měli rádi Pána Ježíše a snažili se kolem sebe rozdávat radost
a druhé potěšit. Král Belšasar to nedělal, ten myslel jen na sebe a na to, jak si co nejvíce užívat
života. V této básničce najdeš návod, jak se chovat jinak než král Balšasar.
Od pondělí do neděle, návod mužem dát: Netvařte se jen kysele, zkuste se i smát! Každý
den se Bůh k nám sklání s láskou velikou. Tam, kde pomoc, radost schází, podej ruku svou.

Pastýřský list k výročí konce války
Drazí bratři a sestry,
rád bych Vás pozval ke třem věcem. Především k vděčné vzpomínce na ukončení druhé světové
války, k poděkování za 70 let míru, který je pro nás velkým darem Božím. S úctou a vděčností děkujme za
všechny, kteří pro ukončení války nasazovali životy. Modleme se za padlé vojáky i za všechny, kteří byli
popraveni či zahynuli ve vězeních a koncentračních táborech. Jen z naší diecéze to bylo 34 kněží české
i německé národnosti.
Nechejte, prosím, na památku 70. výročí konce druhé světové války zvonit všechny zvony po dobu
7 minut v předvečer státního svátku ve čtvrtek 7. 5. 2015 v 19.30 hod. Při zvonění se všichni spojme v tiché
modlitbě za oběti války.
O státním svátku 8. 5. 2015 vložte do mše svaté přímluvu: Přijmi, Bože, naše poděkování, že žijeme
v naší zemi už 70 let v míru, a prosíme Tě, uveď do svého království všechny, kdo zahynuli v hrůzách
2. světové války. Po mši sv. zazpívejte českou státní hymnu. Podle místních podmínek vykonejte krátkou
modlitbu u pomníku padlých ve 2. světové válce.
Přijměte, prosím, také moje pozvání na Diecézní eucharistický kongres v Olomouci, o němž už víte.
Na pátek 15. května zvu všechny děti, které chodí do náboženství, na pátek večer zvu mládež a na sobotu
16. května vás všechny.
V neděli 17. května oslavíme na Svatém Kopečku u Olomouce dvacáté výročí návštěvy svatého
papeže Jana Pavla a svatořečení blahoslaveného Jana Sarkandra a blahoslavené Zdislavy. Na mši svatou
přijede někdejší papežův sekretář a současný arcibiskup Krakova kardinál Stanislav Dziwisz.
Těším se na setkání s Vámi a ty, kteří se nemohou účastnit, prosím o modlitbu.
Všem ze srdce žehná

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 3. 5. do 10. 5. 2015
Liturgický
kalendář

Místo

Čas
8:00
9:30
11:00

Za živé a † hasiče

Měsíční sbírka

Hustopeče
Černotín
Bělotín

Pondělí
4. 5.

Špičky

17:30

Za † Josefa Vaculu, manželku, dvo
a živou a † rodinu

Hustopeče

18:00

Za † Jindřicha a Marii Plesníkovy, syna,
živou rodinu a dvo
Za Františka a Anežku Horníkovy, vnuka
Aleše, za živou a † rodinu Horníkovu,
Janovskou, Podzemnou, Papákovu a dvo

Černotín

17:30

Za † Marii Pavelovou, živou rodinu a dvo

Bělotín

17:30

Za živou a † rodinu Spáčilovu a Baričákovu

Černotín

18:00

Na poděkování PB a PM za 30 let života
s prosbou o pomoc do dalších let

Hustopeče

8:00

Špičky
Bělotín

9:30

Za rodiče Žemlovy, Marii Pavlicovou,
živou a † rodinu
Za † Vlastimilu Kuchařovou
a celou živou rodinu

11:00

Za † Josefa Maláta při 10. výročí úmrtí

5. neděle velikonoční

3. 5.

Úmysl mše svaté
Za živé a † hasiče z Černotína a Hluzova
Za † Natálii Nešťákovou

sv. Florián

Úterý
5. 5.
sv. Gothard

Středa
6. 5.
sv. Jan Sarkander,
památka

Čtvrtek
7. 5.
sv. Benedikt II.

Sobota
9. 5.
sv. Hermus

6. neděle velikonoční

10. 5.

Ohlášky:
✼ Májové pobožnosti: Hustopeče v úterý v 1730 a v neděli v 730, Poruba ve středu v 1800 a v neděli ve
1400, Milotice každý den v 1900 kromě soboty, v Bělotíně v úterý a v neděli v 1800 a ve čtvrtek
přede mší svatou růženec a po mši svaté litanie. Ve Špičkách 45 minut před bohoslužbami
a v pátek v 1800 hod. V Černotíně v úterý a ve čtvrtek v 1800 hod. a ve středu po mši svaté,
v Hluzově v pondělí, ve středu a v pátek v 1900 hod.
✼ Všechny, kdo chtějí prožít duchovní čas u Panny Marie a letní odpočinek u moře, zveme na pouť
do Medžugorje s pobytem v kempu u moře. Odjezd z ČR je v neděli 2. 8. v 16.00 hodin
z Postřelmova a příjezd v pondělí 10. 8. v ranních hodinách. Tři dny strávíme v kempu u moře a
čtyři dny v Medžugorje. Cena za autobus je 2.100 Kč a ubytování za 6 nocí 38 – 60 € (v Medjugorje
je možné ubytování v domě za 10€ nebo ve stanu za domem za 4€ na noc). Přihlásit se můžete na
tel. 583 437 113 farní úřad Postřelmov.
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.

