POŘAD BOHOSLUŽEB

20. neděle v mezidobí

od 16. 8. do 23. 8. 2015
Liturgický
kalendář
20. neděle v mezidobí

16. 8.

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Za Augustinu Vaculovou, manžela,
syna a bratra Augustina

Špičky

9:30

Za živé a † farníky a občany Špiček

Pondělí
17. 8.
sv. Myron

Středa
19. 8.

sv. Jan Eudes

Čtvrtek
20. 8.

sv. Bernard, památka

Pátek
21. 8.

11:00

Špičky

17:30

Za duše v očistci
a za duši † Vlastimila Vyhnánka

Černotín

17:30

Na poděkování PB a PM za dar zdraví
s prosbou o Boží ochranu do dalších let

Bělotín

17:30

Na úmysl dárce
Za Václava Žemlu, rodiče a zetě

Hustopeče

18:00

Za Annu Veverkovou, manžela a dvo

Milotice

15:00

Za živé a † myslivce

Bělotín

17:00

Za rodiče Tylichovy, sestru Svatavu a živou
a † rodinu

Hustopeče
Černotín

8:00

Za Františku Zemánkovu

9:30

Špičky

11:00

Za ž ivé a † farnı́ky
Za † Františka Čadru, manželku Marii,
zetě Miroslava a za živou rodinu
Humplíkovu a Čadrovu

Hranické
Loučky

15:00

sv. Pius X.

Sobota
22. 8.
Panna Maria Královna,
památka

21. neděle v mezidobí

23. 8.

Úmysl mše svaté

Za † Antonína Perutku a Boží požehnání
pro živou rodinu

Bělotín

16. srpen 2015
číslo 33.
ročník X.

Za ž ivé a † farnı́ky a obč any
Hranických Louček

Hustopeče
Špičky
Černotín
Sbírky:
12. neděle v mezidobí
Kč 4.851,- Kč 2.693,Kč 939,13. neděle v mezidobí
Kč 3.851,- Kč 1.586,Kč 1.968,sv. Cyrila a Metoděje
Kč 8.840,- Kč 4.424,Kč 4.905,15. neděle v mezidobí
Kč 4.452,----16. neděle v mezidobí
Kč 3.772,- Kč 1.332,--17. neděle v mezidobí
Kč 3.711,Kč 707,Kč 5.855,18. neděle v mezidobí
Kč 5.937,- Kč 1.335,Kč 2.559,Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Bělotín

Kč 1.445,Kč 1.456,Kč 2.941,--Kč 1.433,Kč 1.212,Kč 1.829,-

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.

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Štíte náš, Bože, pohleď, popatř na tvář svého pomazaného!
Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc.
(Žl 84,10-11)

1. čtení: Př 9,1-6
Žalm 34

2. čtení: Ef 5,15-20

Ev.: Jan 6,51-58

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

ZDRÁVAS, KRÁLOVNO,
MATKO MILOSRDENSTVÍ!
Jak veliká musí být naše důvěra v Marii, protože je
Královnou milosrdenství
Protože vznešená Panna Maria byla povýšena
k důstojnosti Matky Krále králů, uctívá ji Církev svatá
plným právem a chce, aby ji všichni ctili názvem
Královny. „Je-li Syn králem,“ říká starokřesťanský
spisovatel, „žádá spravedlnost, aby jeho Matka byla
ctěna a zdravena jako Královna.“ „Ve chvíli, kdy Maria
svolila, že se stane Matkou Věčného Slova,“
poznamenává sv. Bernardin Sienský, „si zasloužila, aby
se stala Královnou světa i všech tvorů.“ „Je-li Maria
nerozlučně spojena s Ježíšem podle těla, jak by mohla,“
vykládá opat Arnold, „být vyloučena ze Synovy vlády
jeho Matka? Proto je třeba uznat, že královská
důstojnost Matky a Syna není pouze společná, ale
i totožná.“
„A je-li Kristus Králem vesmíru, je Maria Královnou
vesmíru,“ říká opat Rupert. „Proto je všechno tvorstvo,
sloužící Bohu, povinné,“ říká sv. Bernardin Sienský,
„sloužit i Marii. Podle toho andělé, lidé a všechny bytosti
na nebi a na zemi, protože jsou poddáni vládě Boží, jsou
poddáni i Mariinu panství.“ Opat Guerrik se obrací

k Matce Boží a oslovuje ji takto: „Vládni, Maria, vládni jen klidně dál a nakládej po libosti se statky
svého Syna, neboť jako Matka a Snoubenka Krále světa jsi též Královnou, a proto ti náleží
panování a moc nade všemi tvory.“
Maria je tedy Královnou. Ať však každý ke své útěše ví, že tato Královna je plná dobroty
a přívětivosti a že vroucně touží činit dobře nám, ubohým. Proto si Církev svatá přeje, abychom ji
zdravili v této modlitbě jako Královnu milosrdenství. Jak uvažuje sv. Albert Veliký, znamená
samotné jméno „královna“ dobrotu a péči o ubohé, na rozdíl od jména „císařovna“, které znamená
přísnost a strohost. „Velikost králů,“ říká Seneka, „je v tom, že pomáhají ubohým.“ Vládnou-li
samozvaní panovníci jen k vlastnímu prospěchu, od nich na rozdíl mají mít králové na mysli blaho
poddaných. Proto jsou králové při korunovaci mazáni olejem, symbolem milosrdenství, na
znamení, že mají při své vládě pamatovat především na dobrotu a štědrost k poddaným.
Proto se mají králové věnovat hlavně skutkům milosrdenství, ne ale tak, že by zapomínali na
spravedlnost, když mají trestat viníky. O Marii to však neplatí. I když je Královna, není Královnou
spravedlnosti, naléhající na potrestání provinilců, ale je Královnou milosrdenství, a stará se jen
o milost a o odpuštění pro hříšníky. Proto chce Církev, abychom ji výslovně titulovali jako
Královnu milosrdenství. Žalmista zpívá: „Dvojí věc jsem slyšel: Bohu patří moc, i milosrdenství je,
Panovníku, tvoje“ (Ž 62,12n). Proslulý kancléř pařížské univerzity Gerson uvažuje o těchto
slovech a říká: „Království Boží spočívá ve spravedlnosti a v milosrdenství. Pán tuto říši rozdělil.
Království spravedlnosti si vyhradil pro sebe, zatímco království milosrdenství postoupil Marii,
a stanovil, že všechno slitování, prokazované lidstvu z nebe, má procházet Mariinýma rukama
a má se rozdávat podle jejího uznání.“ Totéž říká jeden spisovatel v předmluvě ke „katolickým
listům“. Říká, že když svatá Panna počala ve svém lůně Boží Slovo a porodila je, dostala polovinu
království a stala se Královnou milosrdenství, zatímco Ježíš Kristus zůstal Králem spravedlnosti.“
Věčný Otec ustanovil Ježíše Krista Králem spravedlnosti, a proto ho učinil Soudcem celého
světa. Z toho důvodu prorok zpíval: „Bože, dej své soudy králi a svou spravedlnost královskému
synu“ (Ž 72,1). Učený vykladatel říká k těmto slovům: Pane, svému Synovi jsi dal spravedlnost,
poněvadž milosrdenství jsi dal Králově Matce.“ Svatý Bonaventura vhodně pozměňuje uvedená
Davidova slova takto: „Pane, svému Synu jsi dal spravedlnost, poněvadž jsi své milosrdenství dal
jeho Matce.“ Stejně mluví pražský arcibiskup Arnošt, že Věčný Otec dal Synovi úkol soudit
a trestat, Matku pak pověřil, aby soucitně pomáhala nešťastným. „Právě proto předpověděl prorok
David, že Bůh sám takřka pomazal Marii za Královnu milosrdenství olejem radosti (Ž 45,8),
abychom se my, Adamovi synové, všichni rozveselili při pomyšlení, že máme v nebi tuto velikou
Královnu, plnou oleje milosrdenství a lásky k nám,“ jak říká Konrád Saský.
V tom smyslu vztahuje sv. Albert Veliký velmi přiléhavě na Marii událost ze života královny
Ester, která byla odedávna předobrazem naší Královny Marie. V knize Ester (Est 4) čteme, že za
panování Asuera [Achašveróše] vyšel v jeho království rozkaz, nařizující pobití všech Židů. Jejich
život tehdy svěřil Mardocheus [Mordokaj], jeden z odsouzených, Ester, aby u krále zakročila pro
odvolání rozsudku. Zpočátku se Ester zdráhala podniknout tuto přímluvu, protože se bála, že by
Asuera ještě víc rozhněvala. Mardocheus ji za to pokáral a domlouval jí, ať nemyslí jen na své
blaho, když ji Hospodin povolal na trůn pro záchranu všech Židů (Est 4,13). To řekl Mardochej
královně Ester a to můžeme říci i my, ubozí hříšníci, své Královně Marii, kdyby se zdráhala
vyprosit nám u Boha odpuštění trestu, který si právem zasluhujeme: Nedomnívej se, Paní, že tě
Bůh povýšil za Královnu světa jen pro tvé blaho, neboť to učinil, aby ses mohla ve své
vznešenosti více ujímat také nás, ubohých, a lépe nám pomáhat.

Když Asuerus před sebou spatřil Ester, zeptal se laskavě, co si přeje: „Co si přeješ, aby se
stalo?“ (Est 7,2). Královna odpověděla: „Jestliže jsem získala tvou přízeň, králi, a uzná-li král za
vhodné, nechť je mi na mou prosbu darován můj život a na mou žádost můj lid“ (Est 7,3).
A Asuerus ji vyslyšel a hned nařídil odvolání rozkazu.
Jestliže daroval Asuerus Židům život z lásky k Ester, jak by Bůh mohl nevyslyšet Marii,
kterou nesmírně miluje, když ho prosí za ubohé hříšníky, kteří se jí svěřují do ochrany, a říká mu:
Jestliže jsem nalezla milost před tvýma očima, ó, Králi! Matka Boží však dobře ví, že je
požehnaná, blahoslavená, jediná ze všech lidí schopná nalézt jim ztracenou milost. Dobře ví, že
je svým Pánem milována, že je milována víc, než všichni svatí a andělé dohromady. „Daruj mi můj
národ, o ten žádám.“ Miluješ-li mne skutečně, říká mu, daruj mi, Pane, tyto hříšníky, za které
prosím. Je možné, aby ji Bůh nevyslyšel? Kdo by neznal moc, kterou mají u Boha Mariiny prosby?
„Zákon milostivosti je na jazyku jejím“ (Př 31,26). Každá její prosba je jako zákon, vydaný
Hospodinem, aby se zacházelo milosrdně se všemi těmi, za něž Maria prosí.
Sv. Bernard si klade otázku, proč Církev nazývá Marii Královnou milosrdenství, a odpovídá:
„Poněvadž Maria otvírá propast Božího milosrdenství tomu, komu chce, kdy chce a jak chce,
takže žádný sebebezbožnější hříšník nezahyne, když mu věnuje Nejsvatější mezi svatými
ochranu a přímluvu.“
Je ale třeba se obávat, že Maria s rozhořčením odmítne přímluvu za hříšníka příliš
obtíženého hříchy? Nebo nás snad musí děsit velebnost a svatost této vznešené Královny?
„Nikoli,“ volá sv. Řehoř VII., „čím je vznešenější a zářivější, tím je laskavější a soucitnější
k hříšníkům, kteří se chtějí polepšit a svěřují se jí do ochrany.“ Králové a královny vzbuzují svou
velebností strach, takže se poddaní k nim bojí jít. „Čeho by se však báli ubožáci,“ říká sv. Bernard,
„jdoucí k této Královně milosrdenství? Vždyť s těmi, kdo ji navštěvují, nejedná tvrdě a nevlídně,
ale je k nim plná dobroty a lásky, neboť jim nabízí mléko a vlnu: mléko milosrdenství, aby v nás
probudila důvěru, a vlnu ochrany, aby nás ochránila před blesky Boží spravedlnosti.“
Suetonius vypravuje o císaři Titovi, že nedovedl nikomu odepřít žádnou milost, dokonce
nejednou sliboval víc, než mohl splnit. Když mu to vytýkali, odpovídal, že panovník nemá propustit
s prázdnou nikoho z těch, jimž povolil slyšení. Titus tak jen mluvil, ve skutečnosti však často buď
lhal, nebo daný slib nesplnil. Naše Královna však nemůže lhát a svým ctitelům může vymoci vše,
co chce. Navíc má k tomu tak laskavé a slitovné srdce, že nemůže propustit s prázdnou žádného
prosebníka. „Je tak dobrotivá, že od ní nikdo neodejde neuspokojený,“ říká Ludvík Blosius. – „Jak
bys mohla, Maria,“ volá sv. Bernard, „odpírat pomoc ubohým, když jsi Královnou milosrdenství?“ –
Ty jsi Královnou milosrdenství a já jsem hříšník ze všech nejbídnější. Když jsem tedy první mezi
tvými poddanými, musíš mít o mne větší péči než o všechny ostatní. Slituj se tedy nad námi,
Královno milosrdenství, a pamatuj na naši spásu! (Pokračování příště.)

Ohlášky:
Přijměte pozvání na MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO ve Špičkách v úterý
18. srpna od 15:00 hod. na faře všichni, místní i vzdálení, jste srdečně zváni
k modlitbě chval a díků, k modlitbě růžence, bratrskému sdílení, ke slavení
mše svaté a večerní adoraci. Můžete přijít třeba jen na chviličku.
Předpokládaný konec je ve 22:00 hod.

