17. neděle v mezidobí
26. červenec 2015
číslo 30., 31., 32.
ročník X.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Bůh zjednává opuštěným domov, on dává sílu a statečnost
svému lidu.
(Žl 68,7.36)

1. čtení: 2 Král 4,42-44
Žl 145

2. čtení: Ef 4,1-6

Ev.: Ef 4,1-6

Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine.

18. neděle v mezidobí
Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! Tys můj pomocník,
můj zachránce: Hospodine, neprodlévej!
(Žl 70,2.6)

1. čtení: Ex 16,2-4.12-15
Žalm 78

2. čtení: Ef 4,17.20-24

Ev.: Jan 6,24-35

Hospodin jim dal nebeský pokrm.

19. neděle v mezidobí
Shlédni, Hospodine, na svou smlouvu, nezapomínej natrvalo na život svých
chudých! Povstaň, Bože, ujmi se své věci, nezapomínej na křik těch, kdo tě
hledají.
(Žl 74,20.19.22.23)

1. čtení: 1 Král 19,4-8
Žalm 34

2. čtení: Ef 4,30 - 5,2

Ev.: Jan 6,41-51

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

Událost
Proměnění Páně
Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu,
abychom se tak vymanili z temnot života…
Lidská existence je putováním víry a jako taková se odehrává spíše
v přítmí než v plném světle. K tomu patří i chvíle temnoty a hluboké
noci. Dokud pobýváme zde na zemi, náš vztah k Bohu je spíše

nasloucháním se zavřenýma očima. Uvnitř ale máme světlo, které
v nás zapaluje Boží slovo.
Stejně jako Petr bychom rádi zůstali na hoře proměnění
a vychutnávali blaženost ráje zde na zemi. Avšak Ježíš nás vyzývá
k jiné cestě. Událost
proměnění
Páně
předjímá vzkříšení,
kterému však předchází smrt. Ježíš
ukazuje apoštolům
svou slávu, aby měli
sílu čelit pohoršení
kříže a porozuměli
tomu, že je třeba
projít mnoha souženími a tak vejít do
slávy Božího království.
Promění je událost modlitby: Ježíš
se ve své modlitbě
noří v Boha a jeho
tvář září jako slunce.
Nevystupuje však z dějin a neprchá před posláním, pro které přišel na
svět. „Pro křesťana tedy modlitba není útěkem před realitou
a odpovědností. Je naopak důsledným přijetím této zodpovědnosti
s důvěrou ve věrnou a nevyčerpatelnou lásku Pánovu.
Sama Panna Maria kráčela den po dni po cestě víry. Neustále
rozjímala o slovech, jimiž se na ni Bůh obracel jak skrze Písmo svaté,
tak skrze události života jejího Syna. Naslouchejme proto Kristu jako
Maria:
Naslouchejme jeho Slovu uchovaném v Písmu svatém. Naslouchejme
mu v běhu událostí našeho života a snažme se v nich číst poselství
Prozřetelnosti. Naslouchejme mu konečně v bližních, zvláště v těch
maličkých a chudých, ve vztahu k nimž sám Ježíš po nás požaduje
konkrétní lásku. Naslouchejme Kristu a poslechněme jeho hlas – to je
hlavní cesta a také jediná, která vede k plné radosti a lásce.

Nenamáhej při modlitbě
přespříliš svůj mozek
Svou vlastní povahou je modlitba sjednocením člověka s Bohem. Pokud
hovoříme o její vznešenosti, je modlitba oporou světa, je mostem
překlenujícím zkoušky, obranou proti pokušením, prevencí proti duchovním
zápasům. Modlitba je pramenem ctností, pokrmem duše, výrazem naděje
a odstraněním smutku. Modlitba ukazuje, kde se na naší životní cestě
nacházíme, a je předzvěstí věčné slávy.
Tvá modlitba ať
je naprosto jednoduchá. Celník a marnotratný syn se
Bohu přiblížili prostřednictvím jediné
věty. Modlitba je
pouze jedna, ale má
nejrozličnější podoby. Někteří setrvávají v Boží přítomnosti a vnímají Boha
jako přítele a pána, chválí ho a prosí nikoli za sebe, nýbrž za své bližní. Jiní prosí
za definitivní osvobození od pokušení za zesílení víry. Další prosí za to, aby jim
byla odpuštěna všechna jejich provinění.
Před jakoukoli prosbu zařazujme ve svých modlitbách vždy upřímné
díkůvzdání. Na druhé místo vkládejme vyznání hříchů a výraz upřímné lítosti.
Pak můžeme Králi všech předkládat také své prosby.
Nenamáhej ale přespříliš svůj mozek tím, jakými slovy se máš modlit.
Nebeskému Otci se často líbilo žvatlání malých dětí. Nechovej se k Bohu příliš
familiárně. Přistupuj k němu s pokorou, pak se dobereš také větší důvěrnosti.
Náš dobrý Pastýř rád naslouchá svým přátelům, rychle vyslýchá jejich
prosby a přitahuje je k sobě pouty lásky. Nikdy tedy neříkej, že ses sice dlouho
modlil, ale neobdržel jsi vůbec nic. Ten nejvelkolepější dar jsi obdržel tím, že jsi
mohl být sjednocen s Bohem, a že jsi v tomto stavu dokázal dlouho setrvat.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 26. 7. do 16. 8. 2014
Liturgický
kalendář
17. neděle v mezidobí

26. 7.

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Za † Ladislava Horáka, bratry,
živou a † rodinu

Hluzov

9:30

Za živé a † farníky a občany Hluzova

Bělotín

11:00

Za živé a † farníky

Hustopeče

10:30

Za † Josefa Stoklase, manželku, 2 syny,
zetě, a živou rodinu.
A za Ladislava Chylu, rodiče a živou rodinu

Heřmanice

16:30

Za živou a † rodinu Hýžovu a Vahalovu

Špičky

18:00

Za živé a † farníky

18. neděle v mezidobí

2. 8.
Měsíční sbírka

Sobota
8. 8.
sv. Terezie Benedikta
od Kříže, svátek

19. neděle v mezidobí

sv. Vavřinec, svátek

Středa
12. 8.

sv. Jana Františka
de Chantal

Čtvrtek
13. 8.

sv. Poncián a Hippolyt

Pátek
14. 8.
sv. Maxmilián Maria
Kolbe, památka

Sobota
15. 8.
Nanebevzetí
Panny Marie

20. neděle v mezidobí

16. 8.

Za † Josefa Kopřivu k nedožitým
100. narozeninám, manželku Cecílii,
zetě Vratislava a za rodiče
a sourozence Kopřivovy a Škrhlovy
a živou rodinu

Hustopeče

8:00

Černotín
Bělotín

9:30
11:00

Za † Gustava Šandora a rodinu Šandorovu

Špičky

17:30

Na úmysl dárce

Černotín

17:30

Za † Stanislava Řeháka, rodiče a bratry

Bělotín

17:30

9. 8.

Pondělí
10. 8.

Úmysl mše svaté

Volná intence

Volná intence

Hustopeče

18:00

Polom

15:00

Za Pavla Jambora k nedožitým
50. narozeninám, otce, rodiče,
živou a † rodinu
Za Františku a Oldřicha Štaffovy,
jejich rodiče a dvo
Za živé a † farníky a občany Polomu

Černotín

18:00

Za † Jarmilu Dostálovou, † manžela
a živou rodinu

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

Za Augustinu Vaculovou, manžela,
syna a bratra Augustina
Za živé a † farníky a občany Špiček
Za † Antonína Perutku a Boží požehnání
pro živou rodinu

V případě potřeby zaopatření nebo pohřbu volejte tel. č. 733 741 614.

