Seslání Ducha Svatého
24. květen 2015
číslo 21.
ročník X.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Duch Páně naplňuje celý svět, všechno udržuje a obnovuje,
promlouvá k národům všech jazyků. Aleluja.
(Mdr 1,7)

1. čtení: Sk 2,1-11
Žl 104

2. čtení: Gal 5,16-25

Ev.: Jan 15,26-27; 16,12-15

Sešli svého ducha, Hospodine,
a obnov tvář země!

Ježíš Kristus, Nejvyšší a věčný kněz
Kongregace pro bohoslužbu a svátosti
schválila zapsání svátku Ježíše Krista,
nejvyššího a věčného kněze, do Českého
národního kalendáře.
Svědectví Písma svatého o Kristově
kněžství
Kristovo
kněžství
je
ústředním
tématem listu Židům, jehož autor svým
slavnostním a vybroušeným stylem ukazuje na to, jak křesťanská nová smlouva
a Ježíš Kristus jako její prostředník a kněz
nesmírně převyšují židovskou starou
smlouvu a starozákonní levitské kněžství.
Vyjádření, kterými list Židům označuje
Pána Ježíše jakožto kněze, jsou různorodá
a bohatá: „velekněz podle řádu Melchizedechova“ (5, 6.10; 6, 20; 7, 17); „velekněz milosrdný a věrný“ (2, 17); „velekněz našeho
vyznání“ (3, 1); „vynikající velekněz“ (4, 14);

„velekněz svatý, nevinný, neposkvrněný“
(7, 26); „velekněz budoucích hodnot“ (9, 11).
Proto ten, kdo chce proniknout k jádru Kristova kněžství, udělá nejlépe, když bude
rozjímat tento novozákonní list.
Kněz i oběť
Smrt Krista byla jím samým zamýšlena a uskutečněna jako oběť. Nekonečná
hodnota této oběti vyplývá nejenom z osoby Ježíše Krista jakožto kněze, který ji

přináší, ale také z obětního daru, kterým je opět samotný Kristus. Je zde tedy
totožnost obětujícího a obětovaného: Pán Ježíš je zároveň knězem a obětním
darem (sacerdos et victima).
Při Kristově obětování se to nejdůležitější odehrává uvnitř, v Ježíšově
nejsvětějším Srdci. K oběti nedošlo tím, že druzí lidé Krista zabili, nýbrž tím, že on
zcela dobrovolně přijal utrpení a smrt, v poslušnosti k Otcově vůli pro
spásonosnou lásku k nám. Tak máme v Ježíšově oběti nejenom totožnost kněze
a obětního daru, ale i zcela harmonickou jednotu mezi vnitřní a vnější obětí; vnější
oběť je znamením a vyjádřením oběti vnitřní.
List Židům píše o Kristu, že „skrze věčného Ducha sám sebe přinesl Bohu jako
oběť bez poskvrny“ (9, 14). Tím poukazuje na to, že jako při starozákonních
obětech se celá obětní zvířata či jejich části obětovaly spálením na ohni, tak oběť
Nového zákona byla Kristem uskutečněna prostřednictvím Ducha svatého, Ohně
nekonečné lásky.
Věčný kněz
Náš Pán je věčným knězem, protože jeho kněžství, které začalo v okamžiku
jeho vtělení, nikdy neskončí: vždyť navěky zůstane člověkem a věčné jsou plody
jeho kněžské služby – oslava Boží a spása lidí.
Jestliže Kristovo kněžství je věčné, neplatí to pro samotný úkon oběti
přinesené Pánem na kříži, ke kterému došlo pouze jednou jedenkrát. Kristus

„podal za hříchy jednu jedinou oběť, a pak se navždycky posadil po Boží pravici“
(Žid 10, 12) v nebi, kde již svou oběť neopakuje. Oběť mše svaté není proto novou
Kristovou obětí, nýbrž zpřítomněním a znázorněním jeho jediné kalvárské oběti.
To však neznamená, že Pán Ježíš nepokračuje v nebi ve výkonu své kněžské
služby: list Židům zdůrazňuje Kristovu přímluvu u Boha Otce za nás a za naši
spásu (srv. 7, 25; 9, 24), která je úzce spojena s jeho obětí na kříži (srv. 9, 12).
I když Ježíšova přímluva u Otce ustane při konečném naplnění všeho na konci
časů, neustane tím jeho kněžská služba, neboť bude jako Hlava Církve navěky
chválit Boha Otce.
P. Štěpán Martin Filip, OP

koutek pro děti
38. Izraelité se vrátili do Jeruzaléma
Král Kýros dovolil Izraelitům vrátit se zpět do staré vlasti. Radost z návratu byla
převeliká. V Jeruzalémě měli opravit Hospodinův chrám, který byl už mnoho let rozbořený.
Když Hospodin něco slíbí, tak to splní. A víte, co Hospodin slíbil Izraelitům,
kteří byli v babylonském zajetí? No přece že budou jednou zase svobodní a
vrátí se zpět do své původní vlasti. Hospodinův slib se vyplnil, když na trůn
usedl král Kýros. Ten byl velice bohatý a mocný. Patřila mu nejen babylonská
říše, ale i celá říše, které se říkalo Persie. A tento mocný král Kýros se rozhodl
dát svým otrokům Izraelcům (nebo také Židům) povolení vrátit se domů, odkud
přišli. Propustil je, aby znovu postavili Hospodinu v Jeruzalémě chrám, ze
kterého zbyla jen hromada kamení. Král Kýros si totiž přál, aby ho jeho poddaní
Izraelité měli rádi a aby se za něho také v chrámě modlili. Král Kýros ani netušil,
že si ho Hospodin vybral, aby díky němu uskutečnil plán na osvobození
Izraelitů.

Tím, že byl král mocný a bohatý, dal Izraelitům i dostatek peněz na opravy. Dokonce jim
přibalil všechny vzácné nádoby uloupené z Hospodinova chrámu dřívějším králem
Nebúkadnesarem.
Všichni Izraelité z této zprávy o propuštění měli velikou radost. Děkovali Hospodinu a pustili
se do balení věcí. Když byli připraveni, vyrazili po skupinách na cestu. Po cestě si zpívali, tančili
a vyprávěli si příběhy o tom, jak jim Hospodin už tolikrát pomohl. Když dorazili do cíle, uviděli,
kolik mají před sebou práce. Všechny domy byly totiž rozbořené a všude se válely jen hromady
kamení. Smutný pohled byl i na Hospodinův chrám, který zde kdysi stál v plném lesku, ale teď
z něho zbyly jen základy. S Hospodinovou pomocí se však Izraelité pustili s nadšením do práce.
Nejprve postavili oltář a přinášeli na něm ranní a večerní zápalné oběti. Po řadu let pak postupně
sváželi a shromažďovali stavební materiál - cedrové dříví z Libanonu i stavební kámen, aby
Hospodinu znovu postavili chrám. Ten pak jejich pilnou prací jako by rostl před očima. Když byl
dostavěn, kněží oblečení do svátečních rouch vytrubovali při té oslavě na pozouny, jiní hráli na
cimbály a všichni společně chválili Hospodina. Zpívali mu žalmy za to, že je dobrý a že je jeho
milosrdenství nad Izraelity věčné. Děkovali mu za pomoc při stavbě chrámu a za to, že za ním do
chrámu mohou kdykoli přijít.
Král Kýros propustil Izraelity do jejich původní vlasti, ale dal jim úkol: měli opravit rozbořený
jeruzalémský chrám. Chtěl, aby se zde za něj modlili. Věřil, že v chrámě je zvláštním způsobem
přítomný Hospodin a Izraelité si zde mohou vyprosit více požehnání než jenom modlitbou v cizí
zemi. Až půjdeš příště kolem kostela, jdi pozdravit Pána Ježíše, který je ve svatostánku. Můžeš
mu třeba říci: „Ahoj Pane Ježíši, já (např. Anička...) tě mám ráda. Prosím za moje rodiče, aby se
měli rádi. Děkuji. Amen.“

Ohlášky:
✼ Biřmovanci se sejdou ve čtvrtek v 1900 hod. v kostele v Hustopečích.
✼ Děti, které půjdou k prvnímu svatému přijímání v Hustopečích, budou mít v pátek
od 1600 hod. nácvik na nedělní slavnost a po té si vykonají první svatou zpověď. Bude
také prostor pro zpověď rodičů.
✼ Noc kostelů proběhne ve farním kostele v Hustopečích. Kostel
bude otevřený od 2000 hod. do 2230 hod. A také v Černotíně od
1800 hod. do 2030 hod. Program je vyvěšený na nástěnce před
kostelem a také na internetu www.nockostelu.cz nebo na
stránkách farnosti či městyse.
✼ Tradiční májová pobožnost na konci měsíce května v Hustopečích bude příští neděli
31. května. Ve 1430 hod. se sejdeme v kostele a půjdeme průvodem na hřbitov, kde se
pomodlíme za zemřelé a vykonáme májovou pobožnost.
✼ 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 tábor pro děti ve věku od 8 do 14 let proběhne ve dnech 13. 7. – 19. 7. 2015 v RS
Skavsko. 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.
✼ Intence na druhé pololetí letošního roku je možné si nechat zapsat.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 24. 5. do 31. 5. 2015
Liturgický
kalendář
Seslání Ducha Svatého

24. 5.
Sbírka na církevní
školy

Pondělí
25. 5.

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

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

Nejdek

11:00

Za živé a † farníky a občany Nejdu

Špičky

17:30

Za † Bohumila Hrabala, manželku,
rodiče z obou stran a dvo

Černotín

17:30

Za Bohumila a Annu Juráňovy
a sourozence

Bělotín

17:30

Na poděkování PB za dar života
s prosbou o Boží požehnání do dalších let

Hustopeče

18:00

Za † Marii Vozákovou, bratra Jaroslava
Davida, rodiče z obou stran
Za živou rodinu Krčmářovu
a † rodinu Vaculovu

Špičky

18:00

Za † Annu a Svatopluka Klézlovy,
živou a † rodinu

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

Hustopeče

14:30

Patrocinium

Úmysl mše svaté

sv. Beda Ctihodný

Středa
27. 5.
sv. Augustin
z Canterbury

Čtvrtek
28. 5.
Ježíš Kristus, nejvyšší
a věčný kněz, svátek

Pátek
29. 5.
sv. Maximin

Sobota
30. 5.
sv. Zdislava, památka

Nejsvětější Trojice

31. 5.

Za † Františka a Jarmilu Blažkovy,
živou a † rodinu Blažkovu a Rýparovu
a za † Václava Trčálka a dvo
Za † Vladimíra Rýpara,
rodiče z obou stran, živou rodinu a dvo
Za † Marii Pavelkovou, sourozence, rodiče
a dvo
Májová pobožnost na hřbitově
(začátek v kostele)

Hustopeče
Špičky
Černotín
Sbírky:
5. neděle velikonoční
Kč 9.454,- Kč 2.576,Kč 4.706,6. neděle velikonoční
Kč 4.472,- Kč 2.103,Kč 1.233,7. neděle velikonoční
Kč 4.620,- Kč 1.114,Kč 2.121,Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Bělotín

Kč 5.423,Kč 1.551,Kč 2.127,-

Tel. na faru: mobil: 733 741 614
Webové stránky farnosti: www.ihustopece.cz/farnost/
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