7. neděle velikonoční
17. květen 2015
číslo 20.
ročník X.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám. Mé srdce k tobě
mluví, má tvář tě hledá; hledám tvou tvář, neskrývej svou
tvář přede mnou. Aleluja.
(Žl 27,7-9)

1. čtení: Sk 1,15-17.20-26
2. čtení: 1 Jan 4,11-16
Ev.: Jan 17,11b-19
Žl 103

Hospodin si zřídil na nebi trůn.

Přátelství neustoupí ani válce
Ježíš říká: „Milujte
se navzájem, jak jsem
já miloval vás. Nikdo
nemá větší lásku než
ten, kdo za své přátele
položí svůj život. Vy
jste moji přátelé, když
děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám
služebníky, protože služebník neví, co dělá
jeho pán. Nazval jsem
vás přáteli, protože vám
jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale
já jsem si vyvolil vás...“ (Jan 15,12-16)
Slova nejsou jen neutrálním označením skutečností, které nás obklopují.
Použitá slova ovlivňují způsob, jakým realitu vnímáme, chápeme, prožíváme.
Rozmělnění významu slov s sebou často přináší i devalvaci toho, co tato slova
označovala. Těžko dnes najít výstižnější příklady než láska, milovat, přítel. Láska
se vysvětluje jako chemická reakce v mozku vyvolaná feromony druhého, milovat
znamená mít sex, přítel je ten, s kým má někdo intimní poměr. Slovo přátelství se
nepoužívá vůbec. Chceme-li porozumět Ježíšovým slovům, máme to docela těžké,
protože musíme hledat jejich původní význam.
Ježíš nás nebere jako svoje služebníky, ale jako přátele, a chová se k nám tak.
Sdílí s námi všechno, co přijal od Otce, nic si nenechává pro sebe. Dává za nás

dokonce svůj život. Ježíš každému z nás nabízí svoje přátelství. Záleží na tom, jestli
tuto nabídku přijmeme, jestli chceme být jeho přáteli.
Petr Rezek zpívá v jedné ze svých písní: „Přátelství, to je někdy víc než láska,
je to víra v to, že ruka pevně svírá jinou dlaň... Přátelství neustoupí ani válce, ani
v poušti silné neopouští, slabé přesvědčí... Pravé přátelství, pevné přátelství.“
Můžu se spolehnout na to, že Ježíš mě stále drží za ruku, že mě nikdy neopouští,
bojuje se mnou a za mě.
Doceníme-li význam slova přátelství, možná užasneme, co nám Ježíš nabízí,
kým pro mě může být.
www.vira.cz

koutek pro děti
37. Ezechiel viděl údolí suchých kostí
Hospodin dal proroku Ezechielovi nahlédnout do budoucnosti. Na suchých kostech,
které Božím dechem ožily, ukázal, že se Izraelité vrátí ze zajetí domů.
Dnes si povíme o proroku Ezechielovi, kterému dal Hospodin nahlédnout
do budoucnosti, co se brzy přihodí Izraelitům. Izraelité už totiž mnoho let žili
v daleké babylonské říši, kde pracovali jako otroci.
Hospodin vzal jednoho dne Ezechiela na osamělé místo v údolí. Když se
kolem sebe Ezechiel rozhlédl, uviděl ležet na zemi velkou hromadu lidských
kostí všech tvarů a velikostí. Pak uslyšel, jak mu Hospodina pokládá zvláštní
otázku: „Je možné, aby se z těchto kostí znovu stali živí lidé?“ Každého
člověka by hned napadlo, jaká je to hloupost. Kostí bylo takové množství, že
i kdyby si tu práci někdo dal a spojil kosti k sobě, nikdo by je nedokázal oživit.
To by se musel stát jedině zázrak.
Ezechiel však Hospodinu odpověděl: „Na to znáš odpověď pouze ty,
Hospodine.“ Po těchto slovech ukázal Hospodin Ezechielovi svou velkou moc.
Řekl mu: „Poruč, aby tyto suché kosti ožily. Já dýchnu na suché kosti a ony se
spojí tak, jak mají. Dám kolem nich narůst svalům a maso se pokryje kůží.
A když na ně znovu dýchnu, stanou se z nich živí lidé.“
Ezechiel udělal všechno tak, jak mu řekl Hospodin. Jak tak sál nad tímto zvláštním údolím,
poručil suchým kostem, aby se spojily. Když to udělal, nestačil se divit. Najednou uslyšel nějaké
šustění, pak velký rachot. To se každá kost spojila s kostí další. Prsty se spojily s rukou, nohy
zase s tělem, stejně tak i hlava se spojila s tělem. Ezechiel se díval dál a byl celý užaslý. Na
kostech začaly růst svaly a kůže. To ale nebylo všechno. Lidé měli sice kosti, svaly i kůži, ale
neměli život. Nedýchali a nehýbali se. Hospodin proto na tato lidská těla seslal vítr. Byl to Duch
Hospodinův. Když vítr zafoukal, začali lidé pomalu dýchat a pak se i protahovat. Když se postavili,
byla z nich obrovská skupina schopných bojovníků.
Ezechiel byl z této události celý užaslý. Nevěděl však, co to má znamenat. Hospodin
nenechal dlouho Ezechiela na vážkách a prozradil mu to. Řekl mu: „Izraelité jsou jako ty suché
kosti. Žijí jako otroci v cizí zemi. I oni jednoho dne ožijí a vrátí se zpět do své země, odkud byli
vyhnáni. Tam začnou žít nový život. Já se o to postarám. Jsem stále jejich Bohem a záleží mi na
nich.“
Když Ezechiel o tom, co viděl, vyprávěl Izraelitům, měli z toho velikou radost. Děkovali
Hospodinu. Věřili, že se již brzy budou moci připravovat na cestu do rodné země.
Dnešní příběh nám může pomoci v těch chvílích, kdy nevěříme, že to, co se zdá být
navždycky pokažené, se někdy podaří spravit. Například když se pohádáme se sourozencem či
kamarádem a nevěříme, že se ještě někdy udobříme. Z dnešního příběhu víme, že Pán Bůh
dokáže napravit i to, co se zdá být pro nás nemožné. On nám například, když ho budeme vytrvale
prosit a dělat, co nám poradí, může pomoci k usmíření s rozhádaným kamarádem.

Představujeme si Boha kdesi v oblacích
Představujeme si Boha kdesi v oblacích, a přitom ho potkáváme každý den. Nevnímáme
totiž Boha s tváří člověka…
Při nanebevstoupení Kristus zemi neopustil. Neodešel od nás. Zůstal tu s námi, pouze ho
nevnímáme očima.
Krista jsme už nesčetněkrát potkali, a vůbec jsme si ho nevšimli, nepoznali jsme ho. Potíž je
totiž v tom, že má až příliš známou tvář: tvář žebráka, tvář neposedného dítěte, tvář puberťáka,
kolegy, kuchařky, bezdomovce, člověka, který ztratil práci, manžela, manželky, nadřízeného, paní
na úklid, přistěhovalce, nemocného, pobudy, vězně...
A má tvář i toho člověka, kterého nyní potkám po přečtení těchto řádků…
Ježíš klepe i na dveře mého srdce.
Otevřu mu?
Ježíš řekl: Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na
cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste
mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘ Tu mu odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli
hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít ...? On jim odpoví: ´Cokoliv jste
učinili jednomu z těchto nepatrných, mně jste učinili.‘ (srov. Mt 25,35-40)

Ohlášky:
✼ Přijměte srdečné pozvání do SVATODUŠNÍHO VEČEŘADLA ve Špičkách v úterý 19. 5.
od 1500 hod. na faře a od 1900 - 2200 hod. v kostele.
✼ V pátek 22. 5. po mši svaté bude v Hustopečích na faře společenství modlitby a četby
Písma svatého. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
✼ Děti, které půjdou k prvnímu svatému přijímání v Hustopečích, se sejdou při páteční mši
svaté.
✼ Májové pobožnosti: Hustopeče v pátek 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 přede mši svatou, v Hluzově v pondělí, ve středu a v pátek v 1900 hod.
✼ Farní mariánská pouť se uskuteční v sobotu 23. května, kdy se vydáme do Dubu nad
Moravou. Autobus přijede až ke kostelu, žádné schody tam nejsou. Poutní mše svatá
bude v 1000 hod. Zapište se, prosíme, na papír v kostelích. První autobus vyjíždí v 8:10
hod. z Poruby, 8:15 z Hustopeč a 8:20 z Milotic. Druhý autobus pojede v 8:10 z Bělotína,
8:15 z Kunčic, 8:20 ze Špiček, 8:25 z Hluzova a nabere poutníky v Černotíně v 8:30 hod.
Oba autobusy vyrazí společně. Cena 200,- Kč.
✼ Farní tábor pro děti ve věku od 8 do 14 let proběhne ve dnech 13. 7. – 19. 7. 2015 v RS
Skavsko. O děti se bude starat zkušený tým vedoucích a instruktorů. Připravují
celotáborovou hru, výlet, koupání, zpívání, povídání, spoustu zajímavých aktivit a také
slavení mše svaté. Kapacita ubytování je omezena, proto budou upřednostněni ti
zájemci, kteří se přihlásí dříve. Přihlášky si můžete vzít na stolečku v kostele. Vyplněnou
ji pak předejte panu faráři nebo Dáši Jakešové. Cena tábora je 1.500,- Kč.
✼ Přihlášky na pouť do Svaté země, která se uskuteční od 18. do 25. X. si můžete
vyzvednout u P. Františka. Dostanete také bližší informace. Přihlásit se můžete do konce
května.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 17. 5. do 24. 5. 2015
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Černotín
Bělotín

9:30
11:00

Za živé a † farníky

Špičky

17:30

Za † Karla Hýžu, snachu a živou a † rodinu

Hustopeče

14:00

Requiem za † Jindřišku Dostálovou

Černotín

17:30

Za † rodiče Kelarovy, syna Václava, Josefa,
Zdeňka, dceru Zdeňku, 2 zetě a dvo

Bělotín

17:30

Za Josefa Fabíka, 2 manželky a syny

Hustopeče

18:00

Za Valentina a Miladu Gregorkovy,
dceru Evu, živou a † rodinu Gregorkovu,
Klusákovu a Dudovu
Za † Marii Frydrychovou, manžela a syna,
za † Jana a Annu Hajdovy, dceru a syna

Černotín

18:00

Za † Františka Vašinu a za † sourozence

Seslání Ducha Svatého

Hustopeče

8:00

24. 5.

Špičky

9:30

Za Kamilu a Františka Jaškovy,
rodiče z obou stran a živou rodinu
Za † Vlastimila a Marii Hýžovy
a živou a † rodinu

11:00

Za živé a † farníky a občany Nejdu

7. neděle velikonoční

17. 5.
Pondělí
18. 5.

Úmysl mše svaté
Za † Ladislava Horáka při výročí
nedožitých 85 narozenin,
za bratry a živou a † rodinu
Za † manžela, rodiče z obou stran a dvo

sv. Jan I.

Středa
20. 5.
sv. Klement Maria
Hofbauer, památka

Čtvrtek
21. 5.
sv. Ondřej Bobola

Pátek
22. 5.
sv. Rita z Cascie

Sobota
23. 5.
sv. Jan Křtitel de Rossi

Sbírka na církevní
školy

Patrocinium

Nejdek

Církev se směje
Chlápek šel takhle lézt po skalách a zrovna v půlce jednoho náročného úseku mu prasklo lano.
Zůstal viset za konečky prstů v naprosto bezvýchodné situaci. Před očima mu proběhl celý život a on
v náhlém zoufalství obrátil oči k nebi a zvolal: „Je tam nahoře někdo?“
A ze shora zahřměl mocný hlas: „Ano, jsem tady!“
„Kdo jste?“ „Bůh jsem, kdo bych byl.“
„Prosím, Bože, pomoz mi.“ „Pomohu ti. Pusť se.“
„Cože?“ „Věř mi, pusť se a já ti pomohu.“
Chlápek chvilku koukal na nebe a pak zavolal: „Je tam nahoře ještě někdo???“
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.

