13. neděle v mezidobí
28. červen 2015
číslo 26.
ročník X.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Všechny národy, tleskejte rukama, jásejte Bohu radostným
hlasem.
(Žl 47,2)

1. čtení: Mdr 1,13-15; 2,23-25
2. čtení: 2 Kor 8,7.9.13-15
Ev.: Mk 5,21-43
Žl 30

Chci tě oslavovat, Hospodine,
neboť jsi mě vysvobodil.

Uzdravení našich vztahů,
které jsme zatížili svým hříchem
Potkat v životě moudrého a citlivého zpovědníka není
vůbec samozřejmé. Ne každému se to vždy podaří. O radostech
i strastech této části kněžské služby hovoříme s karmelitánem
P. Vojtěchem Kodetem.
Jak byste několika slovy vyjádřil, co je vlastně
podstatou svátosti smíření?
V prvé řadě je to velký dar Boží lásky, jedinečné setkání
s tím, který nás miluje, který na nás čeká, aby se nás ujal,
sňal z nás břemena našich hříchů a vrátil nám důstojnost
Božích dětí a radost ze života.
Nakolik je důležitá příprava?
Na setkání s Bohem je třeba připravit především srdce.
Důležitá je samozřejmě i příprava v tom smyslu, jak se ptáte.
Ale ještě důležitější je, abychom se učili žít s vědomím, že
nikdy nechceme svým hříchem zarmoutit našeho Pána
a ublížit sobě nebo druhým, že hřích je zlo, s nímž si sami
neporadíme, a proto se snažíme každý den prosit za
odpuštění. Za takovýchto okolností není konkrétní příprava těsně před slavením svátosti smíření až takový
problém. Stačí pak poprosit o světlo Ducha Svatého, aby nám připomněl naše konkrétní selhání.
Platí zde přímá úměra, že čím odbytější příprava, tím horší zpověď?
Jde o to, co odbytou či neodbytou přípravou myslíte. Skutečně odbytá příprava svědčí buď o nemocném
vztahu mezi námi a Bohem, nebo že nevíme, co je podstatou této svátosti. To neznamená, že se
nemůžeme zpovídat bez důkladného pročtení zpovědního zrcadla. Předně ale platí, že čím odtažitější
vztah k Bohu, tím horší zpověď, a nejen zpověď, ale vše, co s ním prožíváme.

Lidem s přecitlivělým (skrupulózním) svědomím ovšem může příprava někdy působit i trauma.
Úzkostná porucha je psychické postižení a přecitlivělé svědomí je postižení duchovní. Obojí spolu souvisí
a je třeba je nejen vzít na vědomí, ale také léčit. Nejprve je tedy zapotřebí řešit tuto záležitost a samotné
vyznání hříchů pak těmto lidem co nejvíce usnadnit.
A nakolik může kněz zpověď usnadnit lidem nesmělým, stydlivým nebo málomluvným?
První a nejdůležitější ze strany nás zpovědníků je vždy přijetí každého s tím, s čím přichází, pokud možno
bez předsudků, bez nervozity a netrpělivosti. Což není vždy jednoduché. Slavení svátosti smíření je
setkáním. Setká-li se zpovídající u kněze s přijetím, snáze prožije i setkání s Bohem.
Na co by se tedy lidé měli při zpovědi hlavně zaměřit?
Tím nejdůležitějším je touha po setkání s Bohem, po uzdravení našich vztahů, které jsme zatížili svým
hříchem. Je důležité, abychom ani před sebou, ani před zpovědníkem, natožpak před Bohem nehráli
divadlo, vyvarovali se všech zbožných frází a předstoupili před Pána opravdu takoví, jací jsme, s touhou po
proměně, kterou si sami nedáme.
Může zpovědník dělat něco pro to, aby se zpovědnice nestávala pro lidi „mučírnou“, jak se
vyjádřil papež František?
Může a má dělat hodně. Především má zprostředkovat setkání s Boží láskou, s Božím srdcem. To ale není
záležitost praxe ve zpovídání, nýbrž důsledek vlastní zkušenosti dotyčného kněze s Bohem, jeho nahlížení
Boha. Stáváme se takovými, jakou máme představu Boha a jakou s ním máme zkušenost. To má vliv i na
naši službu. Slavení svátosti smíření je jedinečnou příležitostí zprostředkovat lidem Otce Ježíše Krista
takového, jaký je – bohatý ve svém milosrdenství.
Proč chodit ke zpovědi, když člověk těžce nehřeší?
Svátost smíření je setkání s otcovskou milosrdnou láskou, kterou potřebujeme zakoušet bez ohledu na
velikost svých hříchů. Tato opakovaná zkušenost nás vyvádí ze zahleděnosti do sebe, z pýchy
a soběstačnosti a učí nás postupně žít celý život v radosti stále omilostňovaných a stále nově přijímaných
Božích dětí.
Se kterými nejčastějšími mýty, co se týče zpovědi a zpovídání, se setkáváte?
Samo pojetí této svátosti je skutečně zatíženo mnoha mylnými představami. Bohužel je to většinou
důsledek různých negativních zkušeností. Asi největším mýtem je, že v ní jde především o naše hříchy,
které Boha nejvíc zajímají. Přitom jde o nás a o Boha, o jedinečný projev našeho vztahu, který se slavením
svátosti smíření stále prohlubuje a očišťuje.
Taky se říká, že každý kněz zpovídá tak, jak se zpovídá on sám. Co byste doporučil svým
kolegům kněžím, aby se v tomto směru „udržovali v bdělosti“?
To mě nikdy nenapadlo, ale nejspíš na tom něco bude. Může to však působit i obráceně. Mnohokrát jsem si
při zpovídání druhých uvědomil, že bych ve svém vlastním způsobu vyznávání mohl něco změnit k lepšímu.
Takže mi vlastně služba druhým pomohla v mém vlastním duchovním životě. Domnívám se, že jak kněz
zpovídá, je ovlivněno především tím, jakou má on sám představu Boha.
Jsou na našich fakultách a v seminářích budoucí kněží dostatečně formováni, aby jednou byli
dobrými zpovědníky?
To nedovedu posoudit. Formace v této oblasti je důležitá, ovšem nesnadná. Není možné vzít někoho na
náslech, aby něco okoukal dřív, než sám začne zpovídat. Je důležité, aby sami bohoslovci nejprve zažili
dobré zpovědníky a jejich moudré vedení. Pak by se jako začínající zpovědníci měli mít možnost poradit se
zkušenějšími kolegy.
Kdybyste byl postaven před tento úkol, na co by se podle vás měl klást největší důraz?
Úkolem kněze při slavení svátosti smíření není, aby druhým radil nebo je káral a posuzoval, ale aby jim
zprostředkoval odpuštění a smíření, aby se stal jako Ježíš tváří Otcova milosrdenství pro druhé.
A co vy sám – zpovídáte rád?
Velmi rád. Je pro mě důležité vidět a zakoušet našeho Boha v akci, v projevech jeho nezměrného slitování
a lásky k nám. Dívat se mu tak říkajíc pod prsty a být u toho, jak mění lidské životy. Je to pro mě dar
a pomoc i pro můj vlastní růst.

koutek pro děti
43. Pán Ježíš je dlouho očekávaný Mesiáš
Hospodin poslal na zem slíbeného Mesiáše. Je jím Pán Ježíš, který se pro
naši záchranu stal člověkem. Přišel, aby nám řekl o svém Otci, který nás má rád
a zve nás k sobě do Božího království.
Během celého roku jsme si povídali o Hospodinu, který se staral
o izraelský národ a slíbil mu, že pošle na zem Mesiáše - Spasitele světa. Měl to
být mocný vládce, který všechny vysvobodí ze hříchu a v jeho království budou
všichni navždycky šťastní. Kdo by se na takového Mesiáše netěšil? Izraelité si
často zkoušeli představit, kdy se to stane a jak asi takový Mesiáš bude vypadat.
Jestli bude velký, jako byl obr Goliáš, a bude všem nepřátelům nahánět hrůzu.
Nebo to bude mocný král, který potrestá každého, kdo nebude plnit jeho
rozkazy a přikázání. Někteří Izraelité si dokonce představovali Mesiáše jako
nějakého skvělého válečníka, který se svým vojskem vyhraje každou válku.
My křesťane víme, že když se naplnil čas, tak Hospodin dlouho
očekávaného Mesiáše na zem poslal. Mesiáš se narodil ve městě Betlémě
v chudé stáji, vyrůstal v Nazaretě, a když měl kolem třiceti let, říkal lidem
o svém Otci a o Božím království. Pak také za nás z lásky zemřel na kříži
a vstal z mrtvých. Určitě už víš, o kom mluvíme. Tím Mesiášem, kterého nejen Izraelitům poslal
nebeský Otec, je Pán Ježíš.
Lidé, kteří se s Ježíšem setkali, například apoštolově, Máří Magdaléna a další, poznali, jak je
má rád a jak mu na nich záleží. Pro Ježíše byl důležitý každý člověk. Moc si přál, aby všichni lidé
po smrti žili s ním a s jeho Otcem v Božím království - v nebi.
Pán Ježíš má rád i tebe a pozvání do nebe platí i pro tebe. V jeho království totiž bude všem
dobře. Tam si už nikdo nebude ubližovat, ale budou se tam všichni stále radovat.
Je skvělé, že ses dozvěděl o Pánu Ježíši. On přišel na svět nejen kvůli Izraelitům, ale také
kvůli tobě, tvým kamarádům, tvé rodině... Má tě totiž moc rád a moc mu záleží na tom, abys byl
v životě radostný. Má tě rád dokonce víc, než to dokážou tvoji rodiče. Zkus mu za to, že tě má
rád, každý den při ranní modlitbě poděkovat.

FARNÍ TÁBOR 2015
Od 13. – 19. 7. v Rekreačním středisku Skavko
prožije 29 dětí týden plný dobrodružství, na který se už
určitě všichni moc těší. Připomínáme několik informací
Příjezd
pro děti, které jedou s námi na tento tábor.
od Morkovic
Předání a registrace dětí na místě: Prosíme rodiče, aby
děti na tábor dopravili v pondělí 13. 7. do 930 hodin.
Odbočka
vlevo v zatáčce
(GPS N 49°13'43.534', E 17°11'13.803').
(1,6 km od Morkovic)
Zahájení tábora: v 1000 hodin.
Ukončení tábora slavnostním obědem v neděli 19. 7.
ve 1300 hodin. Pro děti si prosím, přijeďte od 1330 do
1430 hodin.
Rekreační středisko S sebou: spacák, karimatku, věci osobní hygieny
(ručník, mýdlo, pastu, kartáček, opalovací krém…),
Skavsko
repelent, oblečení i pro případ chladného počasí,
plavky (plavací pomůcky – musí mít děti, které neumí plavat), pláštěnku, přezůvky, náhradní obuv, gumáky,
baterku, zdravotní průkaz, prohlášení o bezinfekčnosti ne starší 3 dnů, potřebné léky, kapesné, psací pomůcky,
batůžek na výlet, láhev na pití, bílé tričko na batikování, flash disk (na fotky z tábora) a masku na karneval.
Co si s sebou nevzít: mobil, notebook, tablet (v případě neuposlechnutí budou přístroje zabaveny).
Zároveň bychom chtěli požádat vás všechny, kteří byste byli ochotni přispět nějakým věcným darem (marmeláda,
vajíčka, brambory, zelenina…). Pán Bůh zaplať.
Celý tým se na vás těší.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 28. 6. do 5. 7. 2015
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Černotín
Bělotín
Špičky

9:30
11:00

Za živé a † farníky

16:30

sv. Theodorik

Černotín

17:30

Za † Marii Žídkovou, manžela, sourozence
a dvo
Za Stanislava Grygara
a rodiče z obou stran
Za † Františka Porubského, dvoje rodiče
a dvo

Čtvrtek
2. 7.

Bělotín

17:30

13. neděle v mezidobí

28. 6.

Středa
1. 7.

Úmysl mše svaté
Za Jana a Marii Jakešovy,
P. Jaroslava Novosada, živou a † rodinu
a Marii Smrčkovou
S prosbou o Tvé požehnání a pomoc pro živou
rodinu a na poděkování za přijatá dobrodiní

Za † Annu a Bohumila

sv. Ota

Pátek
3. 7.

Hustopeče

18:00

sv. Tomáš, apoštol, svátek

Sobota
4. 7.
sv. Prokop

Slavnost
sv. Cyrila a Metoděje

5. 7.
Měsíční sbírka

Heřmanice 16:30

K nedožitým 90. narozeninám
Zdislavy Rušarové, manžela
a za živou a † rodinu a dvo
Za † Annu a Antonína Veverkovy,
† Štěpána Poláška a † dvě manželky
a živou rodinu
Za živou a † rodinu Markusovu
a Bartoňkovu
Za † manžele Blaženu a Bohumíra
Šindlerovy, za † Annu Šindlerovou
a rodiče z obou stran

Špičky

18:00

Hustopeče

8:00

Za živé a † farníky

9:30

Za živé a † farníky z Černotína a Hluzova

Patrocinium

Černotín
Bělotín

11:00

Za † Vladimíra Michálka,
rodiče z obou stran a dvo

Ohlášky:
✼ V týdnu bude první pátek v měsíci, proto budu navštěvovat nemocné a také budou
adorace a zpovídání před bohoslužbami.
✼ V pátek 3. 7. po mši svaté bude v Hustopečích na faře společenství modlitby a četby
Písma svatého. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
Doporučujeme knihu: CENA, KTEROU ZAPLATÍŠ
Autor píše pod cizím jménem – Joseph Fadelle, jelikož stále platí rozsudek smrti za to, že se stal
křesťanem (konvertoval z islámu)! Utrpení, kterým prošel – věznění, týrání, odloučení od rodiny – nemohlo
umenšit jeho touhu po křtu a po eucharistii. Je zamyšlením pro nás některé křesťany, kteří bereme dar
víry jako samozřejmost, často bez velkého nadšení a díků za tento velký dar.
Několik výtisků této knihy možno si vyzvednout v sakristii, možnost dalšího objednání.
Tel. na faru: mobil: 733 741 614
Webové stránky farnosti: www.ihustopece.cz/farnost/
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