Nejsvětější Trojice
31. květen 2015
číslo 22.
ročník X.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je
ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého…
(Mt 28,19)

1. čtení: Dt 4, 32-34. 39-40
Žl 33

2. čtení: Řím 8, 14-17

Ev.: Mt 28, 16-20

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil
za svůj majetek.

Sláva Otci, i Synu
i Duchu Svatému
První neděli po Letnicích následuje
slavnost Nejsvětější Trojice. To je příležitost
uvědomit si tuto skutečnost a vzdát chválu
i dík našemu Bohu, který se nám zjevil
a působí ve třech Božských Osobách: Bůh
Otec, Syn a Duch svatý. Bůh Otec poslal
svého Syna, aby nám zajistil spásu a Ducha
svatého, aby v nás probouzel víru, díky níž
člověk s nadějí otevírá své nitro a obrací se
k Bohu, aby přijal Jeho dar – život věčný.
Ježíš nám zjevil Boží záměr vzhledem
k světu, k člověku, ke každému z nás. On
nechce nikoho odsuzovat, kárat, ale chce
nás spasit. A tak se nemusíme Boha obávat,
strachovat se před Ním. Bůh nemá zájem na
tom, aby se nám stala nějaká křivda, nechce
nám nic udělat ze zlosti, ani se mstít, něco
nám vytýkat, i když - ruku na srdce – měl by
k tomu často důvod. Jemu záleží na naší
spáse, o to usiluje nejvíc. Ale my také
musíme chtít, musíme Bohu, našemu nejlepšímu Otci, dovolit a spolupracovat
s Ním v tomto úsilí. Vlastně tady se jeví příležitost pro náš účastnický podíl:
pro naši živou víru. Víra je nezbytnou podmínkou ke spáse:…“ ale kdo nevěří,
je už odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna.“
(Jan 3, 18) Chápejme dobře, to není o tom, jak se lidově říká, že někdo „šel

do pekla“. Odsouzení, stejně jako spasení, je určitým dynamickým procesem,
který začíná už zde na zemi, v našem současném životě, když děláme vědomá
rozhodnutí pro Boha anebo proti Bohu. Odsouzením rozumíme obrátit své
smýšlení a své úmysly proti Bohu, proti Jeho záměrům, proti Desateru. Spasení
- to znamená vejít na cestu k Bohu a jít za Ním.
Člověk pokud žije, může ten směr cesty změnit, může se svobodně o sobě
rozhodovat, ale pohleďme na Ježíše, ten si přece zaslouží naši důvěru, tak proč
jej odmítat, proč se uzavírat před Jeho láskou? Co jsme udělali my, abychom
takto mohli jednat? Copak není lepší uvěřit Božímu Synu, a jít cestou víry
k životu věčnému? Samozřejmě, s tímto rozhodnutím úzce souvisí konkrétní
životní předsevzetí: poslušnost vůči Bohu i Jeho přikázáním, zjeveným skrze
Krista. Je přece jisté, že nikdo z těch, kdo upřímně vyznávají víru a svěřují svůj
život Boží Prozřetelnosti, kdo učinili Božího Syna Pánem svého života,
nebudou dělat skutky, které se příčí jeho svědomí, ale budou se přinejmenším
upřímně snažit plnit Boží vůli. Takže rozhodnutí víry – přijetí spásy od Ježíše
Krista - vede zároveň k přijetí a napodobení jeho chování, k Jeho vedení,
k souladu Jeho plánu a mé vůle v každodenním životě. Jinak řečeno: přijímám
povolání ke spáse. Proto vlastně poslal Bůh svého Syna, ne odsoudit tento svět,
ale aby svět skrze Něho mohl dosáhnout spásy a život věčný.
A tady přichází na řadu působení Ducha svatého. To On je Zřídlem mé
víry. Svatý Pavel píše: „Jenom pod vlivem Ducha Svatého může někdo říci: Ježíš
Kristus je Pán“ (1 Kor 12,3). To Duch svatý mi oznamuje Boží, vůli, On mě vede
k přesvědčení o pravdách Evangelia, dává mi sílu žít podle Slova Božího.
Problém je v tom, že si často neuvědomujeme, že všechno toto, co se děje, je
skrze Třetí Božskou osobu a jsme vůči Duchu Svatému uzavřeni, nepřístupní
jeho vlivu, jako bychom ani netušili, že vůbec existuje! To je důvod, proč jsme
bezmocní v náboženském životě, vždyť ani nedovolíme Duchu svatému, aby
otevřel naše nitro k víře v Ježíše Krista. Neděláme to většinou ze zlé vůle, ale
spíš z neznalosti, jednoduše nevíme co dělat. A proto je prvním a nejdůležitějším faktickým úkolem Církve svaté hlásat Radostnou zvěst, Evangelium
o spáse, kterou nám Bůh dává skrze svého Syna Ježíše Krista. To je činnost,
kterou nazýváme evangelizací: „Jděte ke všem národům a získávejte mi
učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby
zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny
až do skonání tohoto věku.“ (Mt 28, 19-20)
Toto jsou praktické důsledky a úkoly, vyplývající z učení o Nejsvětější
Trojici. Stačí jen je vzít za své a začít uskutečňovat. Jenže my mnohdy děláme
v Církvi různé věci, jen ne to, co je nejzávažnější: nejsme hlasateli víry, díky
které se lidé stávají učedníky Kristovými. Můžeme říci, že to je vlastně zdroj
aktuálních problémů Církve: do kostela „chodí“ mnoho lidí, ale jen malý počet
z nich má živou víru, která činí člověka Ježíšovým učedníkem. Pokud chceme
opravdově a upřímně vzdát úctu Nejsvětější Trojici, začněme dělat to, co nám
v jejím Jménu přikázal Kristus.
P. Mariusz Pohl

koutek pro děti
39. Neposlušný Jonáš
Ne všichni proroci splnili úkol, který dostali od Hospodina. Také Jonáš se
snažil před Hospodinem skrýt, ale Hospodin ho našel i na moři.
Ne všichni proroci dělali to, co po nich Hospodin chtěl. Například prorok
Jonáš se před splněním úkolu schoval. Hospodin mu totiž řekl: „Jonáši, musíš
odcestovat. Půjdeš do velkého města Ninive. Lidem, kteří tam bydlí, řekneš,
aby přestali se svým špatným chováním, jinak bude jejich město zničeno.“
Ninivané byli lidé, kteří neposlouchali Hospodina, ubližovali si navzájem
a podváděli jeden druhého. Izraelity neměli rádi a moc jim škodili. Jonáš se
proto rozhodl, že do města, kde jsou takoví zlí lidé, nepůjde. Nechtělo se mu
a měl strach, aby mu tam náhodou neublížili. Rozhodl se, že před
Hospodinem uteče na místo, kde ho nenajde. Přišel k moři, kde nastoupil na
loď plující do daleké ciziny. Na lodi si našel místo v podpalubí a usnul.
Ale Hospodin ho viděl i tam, protože je Bůh. Přivolal na moře velkou
bouři. Foukal silný vítr a vlny se zvedaly výš a výš. Loď se zmítala ze strany
na stranu. Námořníci začali vyhazovat náklad do vody, aby loď odlehčili. Pak
začali volat ke svým bohům o pomoc, ale marně. Bouře naopak stále sílila. „Co teď?“ říkali si.
Napadlo je, že za tu bouři může některý z mužů plujících s nimi na jedné lodi. Nevěděli, kdo to je,
proto začali losovat. Los padl na Jonáše. Námořníci se ho ptali: „Kdo jsi? Cos udělal, že nás kvůli
tobě postihlo takové neštěstí?“ Jonáš se třásl strachy a odpověděl: „Jsem Izraelita a bojím se
Hospodina, Boha nebes, který stvořil moře i pevninu. Snažím se před ním schovat, protože nechci
udělat to, co po mně žádá. Když mne hodíte do moře, bouře přestane a moře se uklidní.“ A tak
námořníci hodili Jonáše přes palubu. Bouře se utišila a námořníci byli zase v bezpečí.
Jonáš spadl do hlubokého studeného moře. Myslel si, že se utopí, a prosil Hospodina
o odpuštění a záchranu. Hospodin si nepřál Jonášovu smrt a Jonášovu modlitbu vyslyšel. Připlula
velikánská ryba, otevřela tlamu a Jonáše spolkla. Jonáš se v jejím břiše modlil a chválil
Hospodina. Velice litoval, že byl neposlušný, a sliboval, že už se to víckrát nestane. Uvědomil si,
že mu pramálo záleželo na lidech z města Ninive. Vůbec by mu nevadilo, kdyby všichni přišli
o život. Myslel jen na sebe a na to, co se mu chce a co je pro něj jednodušší.
Když Hospodin viděl, jak se Jonáš změnil a že chce vyplnit úkol, vysvobodil jej z ryby. Po
třech dnech připlula ryba blíže k pobřeží a tam jej vypustila.
Když nám maminka nebo tatínek například řeknou: „Ukliďsi po sobě hračky, nachystej na
stůl...“ apod., splníme tento úkol hned a rádi, abychom udělali rodičům radost? Nebo před jeho
splněním utíkáme, nechce se nám stejně jako Jonášovi? Zkus hned, jak přijdeš domů, rodiče bez
jakéhokoli vymlouvání poslechnout. Klidně si řekni i nahlas: „Pane Ježíši, sice se mi nechce, ale
dej mi sílu poslechnout rodiče, protože je mám rád/a a protože mám rád/a Tebe.“
Můžete se podívat: Prorok Jonáš, kreslené video: http://gloria.tv/?media=539010 do 17:42

Ohlášky:
✼ V týdnu bude první pátek v měsíci, proto budu navštěvovat nemocné a také budou
adorace a zpovídání před bohoslužbami.
✼ V pátek 5. 6. po mši svaté bude v Hustopečích na faře společenství modlitby a četby
Písma svatého. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
✼ Při slavnosti Božího Těla vykonáme tradiční Eucharistický průvod k oltářům. Prosím
osoby, které mají na starosti výzdobu oltářů na Boží Tělo, anebo jiné funkce, aby
vypomohly i v tomto roce. V Bělotíně bude průvod ve čtvrtek, ve Špičkách v sobotu,
v Hustopečích v neděli dopoledne a v Černotíně v neděli odpoledne.
✼ Farní tábor pro děti ve věku od 8 do 14 let proběhne ve dnech 13. 7. – 19. 7. 2015 v RS
Skavsko. Prosíme děti, které mají zájem, aby co nejdříve odevzdali vyplněnou přihlášku
panu faráři nebo Dáši Jakešové. Cena tábora je 1.500,- Kč.

✼ Charita Hranice zve Tříkrálové koledníky s jejich rodiči a kamarády v pátek 12. 6.
do Letního kina v Hranicích na promítání pohádky Píseň moře. Vstupné 20,-Kč.
✼ Přihlášky na pouť do Svaté země, která se uskuteční od 17. do 24. X. si můžete
vyzvednout u P. Františka. Dostanete také bližší informace. Ještě je možné se přihlásit.
✼ Intence na druhé pololetí letošního roku je možné si nechat zapsat.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 31. 5. do 7. 6. 2015
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

Hustopeče
Černotín

14:30

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)

15:00

Requiem † za Josefa Rýpara

Špičky

17:30

Černotín

17:30

Za † rodiče Vaculovy a živou rodinu

Hustopeče

14:00

Requiem za † Otýlii Štaffovou

Bělotín

17:30

Za živou a † rodinu Spáčilovu a Baričákovu

Bělotín

15:00

Requiem za † Dagmar Martinátovou

sv. Bonifác, památka

Hustopeče

18:00

Na poděkování PB za dar zdraví u příležitosti 50 roků manželství a živou rodinu
Za rodiče Těšické, Novosadovy a dvo

Sobota
6. 6.

Špičky

17:00

Za živé a † farníky

Hustopeče
Bělotín
Černotín

8:00
11:00

Za živé a † farníky

Nejsvětější Trojice

31. 5.

Pondělí
1. 6.
sv. Justin, památka

Středa
3. 6.
sv. Karel Lwanga
a druhové, památka

Čtvrtek
4. 6.
sv. František Caracciolo

Pátek
5. 6.

Úmysl mše svaté

Volná intence

sv. Norbert

Těla a Krve Páně

7. 6.
Měsíční sbírka

15:00

Za † rodinu Polákovu a Zavadilovu a dvo
Za živou a † rodinu Suchánkovu,
Bergerovu a dvo

Hustopeče
Špičky
Černotín
Sbírky:
Seslání Ducha Svatého
Kč 8.029,- Kč 1.779,Kč 2.987,Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

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

Nejdek

Kč 2.570,-

