Těla a Krve Páně
7. červen 2015
číslo 23.
ročník X.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj,
praví Pán.
(Jan 6,55)

1. čtení: Ex 24,3-8

2. čtení: Žid 9,11-15

Ev.: Mk 14,12-16.22-26

Vezmu kalich spásy
a budu vzývat jméno Hospodinovo.
Žl 116

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Církev žije z eucharistie a v rozmanitých formách zakouší, jak se stále naplňuje Kristův příslib:
„Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce
světa!“ (Mt 28,20). V eucharistii se církev raduje
z této přítomnosti s jedinečnou intenzitou, neboť
chléb a víno se proměňují v tělo a krev Pána. Když
o Letnicích církev, lid nové smlouvy, začala své
putování k nebeské vlasti, Nejsvětější svátost
nadále pravidelně doprovázela její dny a naplňovala je důvěryplnou nadějí. Kristus nám skrze
přijímání svého těla a krve předává také svého
Ducha.
Eucharistická oběť je „zdrojem a vrcholem
celého křesťanského života. „Vždyť nejsvětější
eucharistie obsahuje celé duchovní dobro církve,
Krista samého, našeho velikonočního Beránka
a živý chléb. Skrze své tělo, Duchem Svatým
oživované a oživující, dává lidem život“. Proto
církev stále upírá svůj pohled na Pána ve Svátosti
oltářní, v níž odhaluje plné vyjádření jeho nesmírné lásky.
Ten, kdo se živí Kristem v eucharistii, nemusí čekat na věčný život až po smrti: má
jej už na zemi jako prvotinu budoucí plnosti, která pojme člověka v jeho úplnosti.
V eucharistii totiž dostáváme také záruku tělesného vzkříšení na konci světa: „Kdo jí mé
tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den“ (Jan 6,54).
Z ECCLESIA DE EUCHARISTIA (Encyklika Jana Pavla II.) 2003

koutek pro děti
40. Ninivané se polepšili. Jonáš z toho ale neměl vůbec radost
Jonáš ve městě Ninive říkal lidem, že budou za své špatné chování
potrestáni. Ninivané se polekali a hned se polepšili. A Hospodin jim odpustil.
Jonáš z toho ale neměl vůbec radost.
Dnes budeme pokračovat v příběhu o Jonášovi, kterého velká ryba
vypustila na břeh. Hned jak se Jonáš dostal na pevninu, promluvil k němu
Hospodin znovu: „Jdi do Ninive a řekni lidem, co jsem ti řekl.“ Tentokrát Jonáš
bez reptání vyplnil Hospodinovo přání a zamířil nejkratší cestou do města
Ninive, kde žili lidé, kteří neznali Hospodina. Ninive bylo velké město. Než
Jonáš prošel všemi jeho uličkami, trvalo to tři dny. Všude, kam přišel, hlasitě
volal: „Ještě čtyřicet dní a Ninive bude zničeno.“ Jonáš sice Hospodina
poslechl, ale nevěřil, že ho budou brát Ninivané vážně a polepší se.
Když Ninivané uslyšeli Jonášovu zprávu, velice se polekali. Poprvé
uslyšeli, že existuje Hospodin, který stvořil celý svět a všechny lidi a nelíbí se
mu jejich chování. Nejvíce se zděsil král. Hned rozkázal, aby se lidé společně
postili a modlili k Hospodinu a prosili ho o odpuštění. Všichni krále poslechli.
Věděli, že není jiná cesta než tato. Přestali na několik dnů jíst a pít a oblékli se
do prostých šatů a společně prosili Hospodina o odpuštění. I král Ninive a jeho rádci přestali nosit
drahé šaty a oblékli si úplně obyčejné oblečení. Král pak prohlásil: „Snad se nad námi Hospodin
slituje a nenechá nás zahynout.“
Hospodin viděl, jak se lidé v Ninive mění k dobrému, a měl z toho radost. Rozhodl se, že jim
odpustí a nepotrestá je. Jonáš to ale nevěděl a s Ninivany neměl slitování. Přál jim potrestání,
vždyť se nechovali k Izraelitům vůbec hezky. V den, kdy mělo být město zničeno, si Jonáš sedl na
kopec s výhledem na město. Chtěl vidět, co se stane. Představoval si, jak se na město spustí
hromy a blesky a z města zbude jen hromádka popela. Jenže čekal marně. Nic takového se
nestalo. Jak víme, Hospodin se nad Ninivany slitoval a všechno jim odpustil. Když mu to
Hospodin oznámil, popadla Jonáše veliká zlost. Byl nespokojený, že Ninivané nebyli potrestáni.
Hospodin tehdy řekl Jonášovi: „Jonáši, tobě vůbec nezáleželo na Ninivanech, aby nezemřeli. Já
však mám rád všechny lidi, i ty z Ninive. Jsou tam přece muži a ženy a děti, které jsem stvořil.
Celou dobu jsem se o ně staral. Kdybys k nim nepřišel, nikdy by se o mně nedozvěděli. Kdyby
zemřeli, bylo by mi to moc líto.“ Až nyní Jonáš pochopil, že Hospodinu záleží na každém člověku
a rád odpustí každému, kdo jej o odpuštění poprosí.
Ve školce, škole nebo doma některé děti zlobí. Možná se chovají jako Ninivané. Stalo se ti
někdy, že jsi měl radost, když někdo z tvých kamarádů či sourozenců měl být za své chování
potrestaný? Z dnešního příběhu ale vidíme, že tito naši sourozenci a kamarádi ze školky či školy
se mohou změnit. A tak jako Ninivané potřebovali Jonáše, tak i naši kamarádi možná potřebují
nás, abychom jim řekli, co dělají špatně, pomohli jim se polepšit a určitě se za ně pomodlili.

Ježíšovo srdce
Měsíc červen je zvláštním způsobem poznamenán úctou k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Oslavovat Kristovo Srdce, to znamená
obracet se k nejintimnějšímu středu osoby Spasitele. A ten střed bible identifikuje právě s jeho Srdcem, sídlem lásky, která vykoupila svět.
Jestliže už lidské srdce představuje nezbadatelné tajemství, které zná jen Bůh, čím vznešenější je Ježíšovo Srdce, v němž tepe
život samého Slova Božího! V něm, jak krásně naznačují litanie k Božskému Srdci, v nichž se zrcadlí Písma, jsou všechny poklady
moudrosti a vědění a celá plnost božství.
Aby Bůh spasil člověka, který se stal obětí vlastní neposlušnosti, chtěl mu dát „nové srdce“ věrné jeho vůli lásky (srov. Jer 31, 33; Ez
36, 26; Ž 50, 12). Toto Srdce Krista, mistrovské dílo Ducha svatého, jež začalo bít v Mariině panenském lůně a jež bylo probodeno kopím
na kříži, se tak pro všechny stalo nevyčerpatelným pramenem věčného života. Toto Srdce je nyní zárukou naděje pro každého člověka.
Jak je pro současné lidstvo nezbytné toto poselství, jež vyvěrá z kontemplace Kristova Srdce! Vždyť kde jinde, ne-li v onom prameni,
bude moci načerpat hojné zásoby mírnosti a odpuštění, které jsou potřebné pro vyléčení úporných konfliktů, v nichž je prolévána krev?
Ježíšovu milosrdnému Srdci bych rád svěřil zvláštním způsobem všechny, kdo žijí ve Svaté zemi: židy, křesťany i muslimy. Toto
Srdce, jež bylo naplněno potupami, nikdy neživilo city nenávisti nebo pomsty, ale prosilo o odpuštění pro své katy. Toto Srdce ukazuje
jedinou cestu, jak vyjít ze spirály násilí: cestu pacifikace (uklidnění) duší, vzájemného pochopení a smíření.
(Jan Pavel II.)

Většina lidí pochybuje o lásce
Křesťan si ve svém srdci musí znovu připomínat, že je milovaným
Božím dítětem. Každý z nás totiž vnitřně o lásce pochybuje a samozřejmě i o lásce Boží. Tuto pochybnost zasel do srdce člověka Zlý. Snaží
se nám namluvit, že Bůh je nepřítelem naší svobody, že si nepřeje,
abychom byli šťastní. Snaží se nám namluvit, že Bůh je zachmuřeným
a přísným soudcem a nedokáže mít pochopení s našimi křehkostmi.
Abychom pochopili a opravdově prožili, že jsme milovanými Božími
dětmi, musíme přijít k Ježíšovu srdci!
Ježíš říká: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste
obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode
mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše
odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“ (Mt 11,28-30)
Pojďte ke mně! Ne s vlastními zásluhami, ale s tím, co vás unavuje
a obtěžuje. Pojďte ke mně, aniž byste maskovali, jak na tom skutečně
jste, co není v pořádku a v čem jste slabí. Pojďte ke mně a otevřete mi
své srdce, vyprávějte mi o svém soužení i o svých hříších!
Pojďte ke mně! Ve mně najdete odpočinek, po němž tolik toužíte, a pokoj, po němž prahnete! Není
těžké přijmout mou vůli, protože mé jho netlačí a mé břemeno netíží.
Když upneme svůj pohled na Ježíše „tichého a pokorného srdcem“ a začneme jej skutečně
poslouchat, osvobodíme se od břemene náboženství. Náboženství, které je chápáno jen jako výkon
obřadů, zásluh, skutků a povinností.
V Ježíši se zjevuje tvář milujícího Boha, který má moc naplnit nejhlubší touhy duše každého člověka.
Víra osvobozená od břemene náboženství se mění ve zkušenost přijetí nové, shůry pocházející síly. Její
přijetí člověku dovoluje neúnavně běžet – téměř jako na orlích křídlech – vstříc lásce, která nás předchází
a učí toužit po tom, co slibuje.
„Pojďte!“ Když nás Ježíš takto zve, dobře ví, že skutečné utrpení se snaží člověka uzavřít do samoty
a potopit do bahna zoufalství. Ježíš neočekává, že ti, kteří trpí pod tíhou zla, k němu přijdou ze své vlastní
iniciativy. A protože je miluje, sám se k nim obrací se svým pozváním „Pojďte ke mně“ a jde jim vstříc.
Ježíš se obrací k unaveným, sklíčeným a vysíleným nešťastníkům, kteří už vůbec nevěří, že existuje
nějaká útěcha. A on to velmi dobře ví: Mimo něj totiž žádná útěcha ani pomoc neexistuje. Proto se k nám
obrací se svým pozváním: „Pojďte ke mně!“ Kéž bys přijal jeho pozvání!
Není důležité, kolik námahy, času a planých nadějí jsi už vložil do svého úsilí najít nějakou pomoc.
Pokud se ti zdá, že už nemůžeš ani o kousek dál a už už se zhroutíš, udělej ještě jeden krok, a najdeš
odpočinek: „Pojďte ke mně!“ A pokud by někdo byl tak vysílen, že už nedokáže udělat ani tento jediný
krůček, stačí jeden jediný povzdech: Už samotná touha po Ježíši znamená přijít k němu.

Poutníci do Říma
V neděli 31. V. se v podvečer na
faře zastavili dva poutníci, kteří
putují pěšky z Havířova do Říma.
Vojtěch (vlevo) studuje v Havířově
gymnázium, má 18 roků a Josef
(vpravo) studuje AG v Kroměříži,
má 19 roků. Zůstali do rána a pak
pokračovali v pouti dál. Prosím Vás,
provázejte je ve svých modlitbách.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 7. 6. do 14. 6. 2015
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Hustopeče
Bělotín
Černotín

8:00
11:00

Za † rodinu Polákovu a Zavadilovu a dvo

15:00

Za živou a † rodinu Suchánkovu,
Bergerovu a dvo

Špičky

17:30

Za † Martu a Antonína Frydrychovy,
† rodiče a sourozence z obou stran
a za živou rodinu

Bělotín

14:00

Requiem za † Bedřicha Šortnera

sv. Maxim

Černotín

17:30

Za Jana Hegara a rodiče

Čtvrtek
11. 6.

Bělotín

17:30

Těla a Krve Páně

7. 6.
Měsíční sbírka

Pondělí
8. 6.
sv. Medard

Středa
10. 6.

Úmysl mše svaté
Za živou a † rodinu Sigmundovu,
Kuběnovu, Táborskou a Pešákovu

Volná intence

sv. Barnabáš, památka

Pátek
12. 6.
Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova, slavnost

Sobota
13. 6.
sv. Antonín z Padovy,
památka

11. neděle v mezidobí

14. 6.

Hustopeče

18:00

Při nedožitých 100 narozeninách
za † Vlastu Janovskou a manžela
a celou živou rodinu
Za † Dalibora Škodu a živou rodinu

Heřmanice 16:30
Špičky

18:00

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

Za živou a † rodinu Randýskovou
a Jaškovou
Na úmysl dárce
Za † Antonína Bubíka, živou a † rodinu
Bubíkovu, Biskupovu a Vyškovskou
Za Františka a Antonii Kuchařovy, dceru
Marii, vnuka Leoše a dvo a živou rodinu
Za † Evu Rabelovou, její rodiče
a † manžele Marii a Josefa Rabelovy

Ohlášky:
✼ 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.
Intence na druhé pololetí letošního roku je možné si nechat zapsat.
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.

