11. neděle v mezidobí
14. červen 2015
číslo 24.
ročník X.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám, tys má pomoc,
nezavrhuj mě, neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli! (Žl 27,7.9)

1. čtení: Ez 17,22-24
Žl 92

2. čtení: 2 Kor 5,6-10

Ev.: Mk 4,26-34

Dobré je chválit Hospodina.

Antonín z Padovy
Svatý Anton Paduánský je velmi oblíbený světec, avšak málokdo z nás dobře zná jeho život. Víme, že je
patronem, jehož prosíme o pomoc při hledání ztracených věcí. Ale proč každá socha svatého Antonína drží na rukou
dítě Ježíše? Mohli bychom očekávat, že bude zobrazený, jak drží ztracený svazek klíčů! Rovněž by nás
nepřekvapilo, kdybychom ho viděli, že drží Bibli, protože byl jedním z nejznámějších učitelů Písma svatého své doby.
Ale proč dítě Ježíš? Co nám to říká o Antonínovi? A nakonec co nám to říká o nás samých teď, kdy se chystáme
slavit svátek narození tohoto dítěte na svět a do našich srdcí? Bylo na tomto františkánském kazateli něco, co nám
může pomoct pevněji obejmout Ježíše?
Viděl veliké světlo
Pravděpodobně nejzřejmější důvod, pro který Antonína zobrazují s děťátkem
Ježíšem, pramení z příhody, která se stala ke konci jeho života. Postní kázání
v Padově, v Itálii ho natolik vyčerpaly, že nezbytně potřeboval čas a místo na
odpočinek. Čtyřicet dní dodržoval extrémně přísný program: asi od šesté ráno do
deváté kázal, potom slavil mši svatou. Hned po ní vcházel do zpovědnice a zůstával
tam dlouho do noci. Potom jen odpočíval a jedl. (Připomínám, že eucharistický půst
přede mší svatou se tenkrát začínal od půlnoci.) Spolubratři vyčerpaného Antonína
odvedli do Camposanpiera, města několik kilometrů vzdáleného od Padovy. Ubytovali
se na majetku hraběte Tisa, který se díky Antonínovým kázáním odvrátil od
nevázaného života. Z vděčnosti dal pro bratry postavit skromné obydlí - včetně
besídky pro Antonína, aby nemusel ležet na vlhké zemi. Jednou v noci, kdy se
procházel vedle Antonínova domečku, uviděl silné světlo vycházející zevnitř. Ze
strachu, že hoří, se okamžitě vřítil do místnosti. Místo požáru však viděl Antonína, jak
stojí a drží dítě Ježíše. Tak jak je to typické pro mystické zážitky, Antonín zahanbený, že ho viděli v takové důvěrnosti
s Ježíšem, přinutil Tisa, aby mu slíbil, že až do jeho smrti nikomu nepoví, co viděl. Tiso svůj slib dodržel, ale když
příhodu po Antonínově smrti rozpovídal, zpráva se rozšířila jako oheň.
Vstoupil do těla
Událost u hraběte Tisa dokazuje, jak bylo dítě Ježíš důležité pro Antonínovo prožívání a chápání evangelia.
A to nepřekvapuje, protože byl františkán. Vždyť jedním z charakteristických znaků svatého Františka byla víra, že
Bůh skutečně přijal naše člověčenství tím, že přišel na svět jako jeden z nás. Právě proto slavil svatý František jeden
rok Vánoce v Řecku tak, že připravil živý betlém. Proto též neustále meditoval nad Kristovým umučením. V těchto
dvou momentech nejjasněji vidět Ježíše jako člověka. Vždy, když František meditoval o těchto tajemstvích,
prohluboval svou lásku k Pánu. Jeho následovníci tuto tradici zachovali dodnes. Františkáni stále konají a šíří
pobožnost u jesliček a pobožnost křížové cesty.

Antonín byl pravým synem svatého Františka. Nikdy nepřestal kázat o Ježíšovi přicházejícím v těle - tato
zpráva byla obzvlášť důležitá pro lidi jeho doby. V té době se v Itálii a ve Francii objevila hereze, která zamítala dobra
hmotného světa. Albigenizmus - takto se nazývala - pouze znovu omílal starší herezi nazývanou manicheismus. Tyto
hereze tvrdily, že jsou ve vesmíru dvě síly, jedna dobrá a druhá zlá. To, co je duchovní, je dobré a čisté, zatímco
hmotné a tělesné je špatné a nečisté. Avšak víra křesťanů je jiná. Bůh při stvoření světa znovu a znovu opakoval, že
„je to dobré, je to dobré, je to velmi dobré“. Svět a vše, co je v něm, je dobré, protože Bůh to tak stvořil.
Svět odhaluje Boží dobrotu
Když Antonín kázal, chválil dobrotu stvoření různými způsoby, přičemž mnoho příkladů čerpal z přírody.
V jednom kázání vysvětloval: „Strom pozůstává z pěti částí: kořene, kmene, větví, listí a ovoce… Dobrý, zdravý
strom je symbolem dobré vůle, která taky musí obsahovat pět prvků, aby byla dobrá: kořen pokory, kmen
poslušnosti, větve dobročinné lásky, listy hlásání a sladké ovoce kontemplace.“ V jiné barevnější analogii přirovnává
Pannu Marii ke slonovi: Jak se slon bojí nejmenší myšky, tak i Maria, která je obrem ve své ctnosti a moci, se bojí
nejmenšího hříchu! Tyto příklady svědčí o tom, jak Antonín vysoce hodnotil a vážil si dober světa – neboť nám
skutečně pomáhají chápat Boha. Svět není v protikladu k Bohu, je zjevením Boží dobroty.
Jestliže nám Bůh poslal svého Syna - skutečné dítě, které svatý Antonín pevně objímal -, Boží dobrota se tu na
zemi ještě lépe projevila. Ježíš se nevyhýbal tomuto světu: stal se jeho částí. Další františkánský teolog Jan Duns
Scotus řekl, že i kdyby lidstvo nikdy nezhřešilo, Ježíš by se přece na tento svět narodil. Tak moc nás miloval, že chtěl
mít účast na našem člověčenství. Tyto pravdy nám poskytují bohatý materiál na adventní meditace. Příprava na
Vánoce neznamená, že musíme odmítnout svoje člověčenství. Nemusíme zavrhovat jídlo, nápoje anebo jiné formy
oslavy; jen musíme dobra tohoto světa opatrně používat, aby se nestala středobodem oslavování. Obraz dítěte
Ježíše v náručí svatého Antonína nám hovoří, že se v postoji k tomuto světu máme stát podobní dětem. To nás
povzbuzuje oslavovat všechno dobré okolo nás s nádhernou úctou malého dítěte.
Jaká veliká pokora!
Antonín, podobně jako jeho spolubratři františkáni, prožíval velikou radost ze všeho, co Bůh ze své přirozenosti
poodhalil - něco z toho zažil při svém setkání s dítětem Ježíšem. Bůh byl tak pokorný, že namísto toho, aby
vyžadoval poklonu, sám se stal poslušným. Namísto toho, aby vyžadoval úctu, stal se chudým a malým jako
bezmocné dítě. Tuto udivující pravdu Antonín použil, aby učil svoje posluchače, jak se lépe připodobnit Bohu. Ty,
kteří jsou naplnění pýchou, naléhavě prosil: „„Prosím vás, sestupte, neboť Ježíš sestoupil a pokořil se.“„ Jednou se
modlil: Tesař a chudobná panna. Ó, První! Ó, Poslední! Ó, Vládce andělů! Poslušný tesařovi. Bůh věčné slávy,
podřizující se chudé panně! Slyšel někdy někdo něco takového?“„ Někdy používáme výčitku: „„Co si myslíš, že jsi
Bůh?“„ Tato slova vnucují názor, že když máme moc, tak se většinou podobáme Bohu. Vánoce nás však upozorňují,
že právě opak je pravdou. Čím jsme pokornější služebníci, tím více se podobáme Bohu. Nadto když přestaneme
myslet na sebe a zanecháme nerealistická očekávání „„perfektní“„ vánoční oslavy, budeme moct přijmout každé
požehnání a vše, co nám Bůh chce darovat.
Antonínova pokora
Je-li toto všechno pravda, proč dostal Antonín výsadu držet dítě Ježíše pouze ke konci svého života? Kázal
o Kristovi a o dobrech tohoto světa po celý svůj život. Proč Ježíš tak dlouho čekal? Souvisí to s Antonínovým srdcem
a jeho duchovní cestou. Když byl Antonín mladý, vstoupil do augustiniánské řehole ve svém rodném městě
Lisabonu. Chtěl se věnovat kontemplaci, ale jeho rodina ho stále navštěvovala a rušila jeho pokoj. Tak Antonín
požádal, aby mohl odejít do jiného augustiniánského kláštera v Coimbře (v tehdejším hlavním městě Portugalska).
Zde našel pokoj, ale znepokojovaly a rozčarovaly ho mnohé konflikty, které v komunitě existovaly. V tom čase se
Antonín setkal se skupinou františkánů, kteří se vydali kázat do Maroka. Později, když byli umučení, zúčastnil se
přivítání jejich tělesných ostatků. Jejich příklad na něho tolik zapůsobil, že se rozhodl přidat k františkánům. Chtěl
odejít do Maroka a zemřít tam jako mučedník. Ale když tam přišel, nemohl opustit ani přístav, protože dostal vysokou,
vysilující horečku - pravděpodobně těžký záchvat malárie - a celé týdny nebyl při plném vědomí.
Vysvětlil si to jako Boží znamení, že se má vrátit domů, a nastoupil na loď, která se plavila do Portugalska.
Avšak loď v bouřce ztratila kurz a přistála na Sicílii. Tu se setkal s františkány, kteří se vydali na setkání bratří do
Assisi, a přidal se k nim. Na konci shromáždění se všichni bratři rozcházeli do svých domovů, ale Antonín už neměl
domov. Všiml si toho jeden z františkánských představených a pozval ho, aby přijal místo v jeho provincii, protože
potřeboval kněze, který by se staral o skupinu bratří poustevníků. Antonín se k nim s velikou radostí připojil. Konečně
měl čas na kontemplaci, po které vždycky toužil. Ale oddech dlouho netrval. Bratry pozvali na vysvěcení, a když
kazatel nepřicházel, Antonínův představený mu přikázal, aby kázal cokoliv, co má v srdci. Jeho kázání bylo tak
krásné a hluboké, že zpečetilo Antonínův osud. Zbytek života strávil putováním, kázáním a vyučováním.

Srdce dítěte
Antonín by si nevybral ani jednu z těchto činností. Ale jeho tužba sloužit Boží vůli byla větší, než jeho tužba
uskutečňovat vlastní plány. A tak namísto toho, aby pokračoval v úsilí rozvíjet svou zbožnost podle vlastních
představ, dovolil Bohu, aby mu vybral lepší podíl. Tento úkon podřízení se - opakovaně obnovovaný v průběhu
mnoha roků – jej učinil prostým a podobným dětem ve spoléhání se na Boží prozřetelnost. Je docela možné, že to
vysvětluje, proč dostal výsadu přijmout Ježíše jako skromné, nevinné, milující dítě. Sám Antonín této představě
odpovídal. Dovolil Boží lásce odstranit všechny bariéry, které by mu mohly překážet, aby byl tak dětský jako dítě
Ježíš, které držel v náručí. Toto je i naším adventním cílem. Když rozjímáme nad Ježíšovou mocí a pokorou, Bůh
nás vyzývá, abychom svoje srdce očistili od všeho, co nám brání se mu odevzdat. Chce, abychom se stali
podobnými dětem, abychom mohli přijmout Ježíše se stejnou jednoduchostí a upřímnou odevzdaností jako Antonín.
Potom lidé, kteří nás uvidí - tak jako hrabě Tiso viděl Antonína -, poznají, že i my držíme Ježíše na rukou a ve svém
srdci.

koutek pro děti
41. Ester se stala královnou
Izraelská dívka Ester se stala perskou královnou. Na radu zlého králova
rádce Hamana vyšel příkaz, aby byli všichni Izraelité zahubeni. Ester věděla, že
tomu musí zabránit.
Dnes si budeme vyprávět o krásné izraelské dívce jménem Ester, která
zachránila Izraelity před velkým nebezpečím. V jisté době si totiž nechal perský
král přivést k sobě do královského paláce všechny mladé dívky. Chtěl si z nich
vybrat tu nejkrásnější, která by se stala jeho manželkou, tedy královnou. Do
královského paláce přicházely krásky z celé říše.
Král jim dal na přivítanou služebníky, aby jim pomáhali se strojením
a líčením. Král si je pak nechával předvolat jednu po druhé. Mezi dívkami se
ocitla i Ester. Byla nesmírně krásná a milá. Služebníci si ji hned oblíbili, protože
se nad nikoho nepovyšovala a nečekala, že ji všichni budou obdivovat. Ale
velkou naději, že se stane královnou, si Ester nedělala. Vždyť patřila
k Izraelitům, tedy k těm, kteří byli v této říši cizinci. Nikomu však o tom neřekla.
Konečně přišel čas, kdy byla i Ester předvolána před krále. Všichni, kteří ji
spatřili, se shodli, že takovou dívku ještě neviděli. Měla krásné oči a chování
nasvědčovalo, že není namyšlená. Krále svou krásnou okouzlila a ten měl
hned vybráno. Řekl: „„Ta dívka se stane novou královnou.“„ Pak jí slavnostně položil korunu na
hlavu a uspořádal pro ni velkolepou slavnost. Ester byla šťastná. Stala se královnou, mohla si přát
cokoli a dostala to. Současně se ale také bála. Králové bývali tvrdohlaví a člověk nikdy nevěděl,
co je napadne. Mohla kdykoli přijít o hlavu, kdyby se například král dozvěděl, že patří k Izraelitům.
V královském paláci žil jistý muž jménem Haman. Byl po králi druhým nejmocnějším mužem
v celé zemi. Král mu věřil a vážil si jej. Svěřoval mu důležité úkoly. Dokonce přikázal lidem, aby
se, když půjde okolo, před ním klaněli. Hamanovi bylo příjemné, že má takovou moc a lidé mu
vzdávají takovou poctu. Neradoval se však dlouho. U královské brány stával muž, Izraelita
jménem Mordokaj, který se před Hamaném nikdy nepoklonil. Haman ho znal, věděl, že je
Izraelita, tedy ten, který věří svému Bohu Hospodinu a odmítá se klanět někomu jinému než jemu.
Haman, když už mu došla trpělivost, se rozhodl potrestat nejen Mordokaje, ale i všechny Izraelity.
Proto předstoupil před krále a oznámil mu: „„Ve tvém království žijí lidé, kteří se neřídí tvými
rozkazy. Drží se jiných zákonů a uctívají jakéhosi Hospodina. Měl bys je nechat všechny
zahubit.“„ Král nad tím moc nepřemýšlel a hned dal Hamanovi svolení, aby s těmito lidmi udělal
to, co uzná za vhodné. Haman nečekal ani chvilku a začal uskutečňovat svůj zlý plán. Jediný, kdo
by mohl Izraelitům pomoci, byla královna Ester.
V některých zemích máme i dnes politiky, prezidenty či krále, kteří zakazují lidem, aby věřili
Pánu Bohu a modlili se k němu. Nesmějí dokonce ani chodit do kostela, jinak by byli usmrceni.
Právě za tyto pronásledované křesťany se musíme také modlit. Potřebují spoustu odvahy, aby se
nebáli být věrní Pánu Bohu.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 14. 6. do 21. 6. 2015
Liturgický
kalendář
11. neděle v mezidobí

14. 6.
Pondělí
15. 6.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

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

Špičky

17:30

S prosbou o Boží požehnání a dar zdraví

sv. Vít

Úterý
16. 6.

Adorační den

sv. Benon (Zbyněk)

Středa
17. 6.

Bělotín

Ráno v 8 hod. bude vystavena NSO a v 1530 h. zákončíme společnou adorací. V 1600 h. následuje mše sv.
Za rodiče Jamborovy a Vahalovy a Emílii Garaiovou

17:30

Poděkování Pánu Bohu
a vyprošení další ochrany

Hustopeče

18:00

Za Vladislava a Štěpánku Vinklárkovy,
jejich rodiče, dva syny, snachu a živou rodinu
Za živou a † rodinu Vašíčkovu, Treﬁlovu
a Baraňákovu a za dvo

Černotín

18:00

Za živé a † farníky

Černotín

sv. Rainer

Pátek
19. 6.
sv. Jan Nepomuk Neumann

Sobota
20. 6.
sv. Silverius

Hustopeče
12. neděle v mezidobí
Bělotín
21. 6.
Špičky

8:00

Za † Marii a Aloise Vránovy, rodiče
Dohnalovy, živou a † rodinu a dvo

9:30

Za Karla Ondřeje a rodinu Ondřejovu

11:00

Za † Jana Bartošíka, manželku, 2 bratry
a živou rodinu

O H L Á Š K Y
V sobotu 20. VI. budou ve farním kostele Povýšení svatého
Kříže v Hustopečích sezdáni slečna Karolína Bubíková z Vysoké
a pan Jan Frydrych z Vysoké.
Přejeme do společné cesty životem stálé Boží požehnání,
ochranu a pomoc.

Ohlášky:
✼ Farnost Černotín zve všechny zájemce na tradiční Putování po křížích naší farnosti
v neděli 21. června 2015. Sraz ve 1430 h. před kostelem v Černotíně. S sebou špekáčky
na opékání. V případě nepříznivého počasí bude akce posunuta o týden.
Tel. na faru: mobil: 733 741 614
Webové stránky farnosti: www.ihustopece.cz/farnost/
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