6. neděle velikonoční
10. květen 2015
číslo 19.
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 10,25-26.34-35.44-48
Ev.: Jan 15,9-17
Žl 98

2. čtení: 1 Jan 4,7-10

Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů

PŘÍSLIB EUCHARISTIE
Pan Ježíš nasytil hladové zástupy
chlebem polí. Neměl pekárnu, rybárnu ani
obchod, ale jen svou Božskou mocí rozmnožil pět chlebů a dvě rybičky a po nasycení tak velkého množství lidu (víc jak
5.000), zbylo ještě dvanáct košů nedojezených kousků jídla.
Snadno pochopíme to nadšení, s jakým
se všichni toužili s Ježíšem znovu setkat.
Viděli, že odjíždí s apoštoly na druhý břeh
Genezaretského jezera a tak se vypravili za
ním. Pan Ježíš ovšem jejich nadšení zklamal; nepřivítal je s radostí, ale se smutkem.
Viděl jim do duše a tak znal pravý důvod
jejich cesty. Řekl jim to otevřeně a na rovinu: „Hledáte mne ne proto, že jste viděli
znamení, kterým dokazuji svou Božskou
moc, ale že jste se zadarmo dosyta najedli.
Jde vám o hmotný chléb, o nasycení žaludku. Ale vězte, když budete jísti tento
chléb, nakonec přesto zemřete a vaše tělo se rozpadne v prach, zmizí všechna jeho
krása, vaše bohatství, moc a sláva.“
Kristus Pán poukazuje na jiný chléb, chléb duchovní. Ten, když jim dá a oni ho
budou jíst, nezemřou na věky. To bylo něco pro lid: Nezemřou, ale budou žít stále!
My bychom jistě nebyli jiní, a chovali bychom se stejně. Jen si představte,
kdyby se vyhlásilo, že k nám přijel zázračný lékař, který každého vyléčí. Kolik lidí
by se k němu nahrnulo, jen aby lék co nejrychleji získali. Nezapírejme si to.
V každém z nás je živelná touha po životě bez konce, každý má strach a úzkost ze
smrti.

Pan Ježíš chce přispět ke zkvalitnění našeho života, dát nám opravdový život,
dokonce život bez konce, život věčně šťastný. Jen je třeba se na Ježíše plně
orientovat a naplňovat jeho příslib: „Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, má život
věčný a já ho vzkřísím v den poslední.“
Ale také varuje: „Nebudete-li jíst Tělo syna člověka a pít jeho Krev, nebudete
mít život.“ Jeho slova ač byla tvrdá, jasnější a přesnější být nemohla. Ježíš jasně
a několikrát prohlásil, že jeho tělo je vskutku pokrm a jeho krev vpravdě nápojem.
Mnozí Židé, ale i učedníci se nad jeho slovy pohoršovali: „Tvrdá je řeč tato, kdo
ji může poslouchat?!“ Přídavné jméno TVRDÝ znamená v hebrejštině odporný,
nechutný – takže Ježíšova slova nemohli poslouchat, než bez jisté hrůzy. Tito lidé
si samozřejmě představovali hostinu nějakých lidojedů. (Důkazem, že to není
planá představa je to, že římští pohané, kteří neznali vlastní smysl Kristových slov,
skutečně věřili, že křesťané jsou lidojedi.)
Ježíš nenaznačil způsob, jakým k přijímání jeho těla bude docházet. Neřekl – já
jsem to tak nemyslel, chtěl jsem jen říct: „Ten chléb je znamením mého těla a víno
je znamením mé krve.“ (Jak si to vysvětlují nekatolické církve.)
Věda, že i učedníci reptají, řekl jim: „Toto vás pohoršuje? Což tedy, když uzříte
Syna člověka, jak vystupuje tam, kde byl dříve? Duch jest to, jenž oživuje, tělo nic
neprospívá. Ta slova, která jsem vám mluvil, jsou duch a život.“ Nejdůležitější byla
víra v něho. A posledním důvodem takové víry měl být pohled na Syna člověka
vstupujícího do nebe, odkud sestoupil jako živý chléb. V krizi dnešní doby i církve
to jako první odnáší právě Svátost oltářní, skutečnost přítomnosti živého Krista
pod způsobami chleba a vína. Kde mizí víra a vládne přesvědčení, že uvěřím jen
tomu, co je hmotné a viditelné, a jen tomu, co já sám uznám za správné, tam padá
jedna pravda za druhou.
Pane Ježíši, upevni naši víru, že ty jsi zde mezi námi v hmotném těle a stále
přebýváš v naší obci, farnosti, ve svatostánku, v hmotném chlebě našich polí.
Buď naší silou v čase, skrze který docházíme k věčnému domovu, kde budeme
na tebe patřit tváří v tvář.
Antonín Pospíšil

koutek pro děti
36. Daniel v jámě se Ivy
Daniel si troufl neuposlechnout králův rozkaz, který zakazoval modlit
se k Hospodinu. Byl proto vhozen do jámy se Ivy. Hospodin věrného
Daniela před hladovými Ivy ochránil.
Jestli jsi už někdy držel v rukou obrázkovou Bibli, narazil jsi možná na
obrázek muže, který byl v jámě se Ivy, ale lvi mu nic neudělali. Tím mužem byl
Izraelita, spravedlivý Daniel. Pracoval u krále Darjaveše. Ten ho měl moc rád,
a proto mu jednoho dne oznámil: „Danieli, jsi můj nejlepší služebník, udělám
z tebe svého zástupce, který mi bude pomáhat v kralování." Když to uslyšeli
ostatní služebníci, velice mu záviděli a řekli si, že to tak nenechají. Nelíbilo se
jim, že Daniel je Izraelita, tedy cizinec. Začali ho sledovat, jestli neudělá nějakou
chybu, aby o tom řekli králi. Ale Daniel dělal všechno správně. Chodil včas, když
něco slíbil. Byl ke všem laskavý a spravedlivý. Daniel se také jako správný
Izraelita třikrát denně modlil k Hospodinu. Když se modlil, poklekl ve svém
pokojíku a v tichosti naslouchal Hospodinu.

Když ostatní služebníci Daniela viděli, jak se modlí ke svému Bohu -Hospodinu, napadl je zlý
plán. Šli ke králi, hluboce se před ním uklonili a řekli mu: „Máme pro tebe výborný nápad. Rozkaž
všem lidem ve své zemi, aby se po dobu jednoho měsíce nikdo nemodlil k žádnému bohu.
Všichni musejí uctívat jen tebe, protože ty jsi náš mocný král. Kdo by tě neposlechl, nechej ho
hodit do jámy se Ivy." Takový nápad se králi líbil. Nechal hned po celé zemi rozhlásit, že se nikdo
nesmí modlit ani nic vyprošovat u nikoho jiného než u samotného krále.
Všichni lidé to slyšeli. I Daniel to slyšel. Co měl teď ale Daniel dělat? Nemohl krále
poslechnout. Znamenalo by to, že by se přestal modlit, a to nechtěl. Protože Hospodin řekl, že
každý, kdo ho má rád, se k němu musí modlit. Ale král to teď zakázal. Koho měl v této situaci
Daniel poslechnout? Samozřejmě Hospodina. A tak se Daniel i přes králův rozkaz denně modlil.
Ostatní služebníci, když uviděli modlícího se Daniela, utíkali za králem na něj žalovat. Král měl
Daniela rád a nepřál si jeho smrt. Musel však dodržet své královské slovo, a tak nechal s těžkým
srdcem Daniela vhodit do jámy s hladovými Ivy.
Hospodin ale svého věrného služebníka ochránil i před hladovými Ivy. Zařídil, aby lvi
Danielovi nic zlého neudělali. Když to král ráno zjistil, měl velikou radost. Nechal Daniela
vytáhnout z jámy a udělal ho svým zástupcem. Špatné služebníky pak nechal předhodit Ivům
místo Daniela. Daniel byl na svobodě a mohl se modlit k Hospodinu, kdykoli se mu chtělo.
Pro každého, kdo věří v Pána Boha, platí i dnes a bude stále platit, že je potřeba jej mít na
prvním místě. Nikdo se nesmí bát ukázat druhým lidem, že v Pána Boha věří a má ho rád i za
cenu, že se mu možná bude někdo smát. Daniel nám jde příkladem. Ten se nebál krále ani Ivů.
Raději chtěl zemřít v jámě se Ivy, než by zradil Pána Boha. Pán Bůh ho však za jeho poctivost
odměnil a udělal zázrak, že mu lví nic zlého neudělali.

Můžete se naučit píseň: „Daniel" ze stejnojmenného zpěvníku, jehož autorem je Bob Fliedr.

Slabost bereme jen jako nevýhodu. Pro člověka je ale i velkým dobrem…
Maria - matka Spasitele opěvuje svoji poníženost a chválí mocného Boha, který shlédl
na její nepatrnost a učinil jí veliké věci. Podobně se svatý Pavel rozhodl chlubit svou
slabostí, aby na něm spočinula Boží moc (srov. 2 Kor 12,9).
My se ale většinou svou slabostí nechlubíme a nepatrnost bereme spíše jako nevýhodu
ve společenské soutěži. Kdosi však napsal: „Často vidíme jako překážku našeho duchovního
růstu právě to, co je před Bohem naší největší devizou.“
Z pohledu víry je totiž ohraničenost a slabost pro člověka velikým dobrem, poněvadž
ho vyvádí z falešné soběstačnosti. A co víc, přitahuje Boží milosrdenství a Boží moc. Proto
nás asi Boží nepřítel ponouká k tomu, abychom se snažili zařídit se tak, abychom
nepotřebovali milosrdenství Boží ani lidské, abychom nebyli schopni svou chudobu
a potřebnost přijmout.
Maria nás učí vnímat svou nepatrnost ve víře se vztyčenou hlavou, jako důvod ke chvále.

Ohlášky:
✼ Biřmovanci se sejdou v pátek v 1900 hod. v kostele v Hustopečích.
✼ 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 po mši svaté,
v Hluzově v pondělí, ve středu a v pátek v 1900 hod.
✼ Farní mariánská pouť se uskuteční v sobotu 23. května, kdy se vydáme Dubu nad Moravou. Poutní
mše svatá bude v 1000 hod. Zapište se, prosíme, na papír v kostelích. Rozpis odjezdů bude příště.
✼ 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.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 10. 5. do 17. 5. 2015
Liturgický
kalendář
6. neděle velikonoční

Místo

Čas

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

Špičky

17:30

Za živé a † farníky

Černotín

17:30

Za ctitelky PM z živého růžence

Bělotín

16:30

Za † Anežku Proklovou

10. 5.
Pondělí
11. 5.

Úmysl mše svaté

sv. Ignác z Láconi

Středa
13. 5.
Panna Maria Fatimská

Čtvrtek
14. 5.
Nanebevstoupení Páně
slavnost

Pátek
15. 5.

Hustopeče

18:00

Hustopeče

18:00

Špičky

18:00

Hustopeče

8:00

Černotín
Bělotín

9:30
11:00

sv. Žofie

Sobota
16. 5.
sv. Jan Nepomucký
svátek

7. neděle velikonoční

17. 5.

Sbírky:

Hustopeče

Neděle Božího milosrdenství

3. neděle velikonoční
4. neděle velikonoční

Za † Františku Frydrychovou, † rodinu
Frydrychovu, Urbišovu, Zálešákovu,
Mročkovu a Kubešovu a dvo
Za † rodiče Šubovy, Hrabovy, vnuka Luďka
a rodiče Struškovy a dvo
Za † Jana Pospíšila, rodiče z obou stran
a živou rodinu
K nedožitým 100. narozeninám
Boženy Stoklasové, manžela, 2 syny, zetě
a živou rodinu
Za † Bedřicha Hýžu, rodiče z obou stran
a živou rodinu
Za † Ladislava Horáka při výročí
nedožitých 85 narozenin,
za bratry a živou a † rodinu
Za živé a † farníky
Za † manžela, rodiče z obou stran a dvo

Špičky

Kč 11.506,- Kč 2.304,Kč 5.337,- Kč 1.080,Kč 4.495,- Kč 1.719,-

Černotín

Bělotín

Kč 2.995,Kč 1.716,Kč 1.517,-

Kč 2.949,Kč 1.966,Kč 5.346,-

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
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