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Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Pane, uděl pokoj těm, kdo v tebe doufají, aby se ukázalo,
že tvoji proroci jsou věrohodní. Vyslyš prosby svého lidu.
(Sir 36,18)

1. čtení: Iz 50,5-9a
Žalm 116

2. čtení: Jak 2,1-5

Ev.: Mk 7,31-37

Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.

Připomínky biřmování posila do všedního dne
Existují různé rituály, které
nám stále znovu připomínají
skutečnost našeho biřmování.
Většina lidí zřejmě ani neví, kdy
byli biřmováni, takže svůj
biřmovací den nemohou oslavit.
Kdo to ví, může si v tento den
zapálit svíčku, aby v sobě znovu
rozdmýchal oheň Ducha. Pro
nás všechny je slavnost Letnic
stále znovu podnětem k úvahám
o tom, že jsme byli biřmováni
a chceme žít z Ducha svatého.
Rituál, jak si připomenout
skutečnost Ducha svatého, pro
mne spočívá v tom, že se
vystavím větru. Podle toho, jak
je vítr silný, si představuji, že
Duch Boží ze mě odvane
všechno zaprášené, že vyžene

zatuchlého ducha plané zábavy a vyprázdněných forem společenského
chování, občerství mě, něžně pohladí a předá mi něco ze své lásky.
I soustředění na vlastní dech mi pomůže objevit Ducha svatého:
když se zaměřím na svůj dech, představuji si, že dýchám nejen vzduch,
nýbrž že do mne při vdechnutí proniká i Duch svatý a naplňuje mne
svou láskou. Svatý Augustin byl přesvědčen, že s dechem vdechujeme
Ducha svatého, jak to vyjádřil ve známé modlitbě: „Dýchej ve mně,
ó Duchu svatý, abych myslel na svaté věci.“ Vědomý dech mne vede
k doteku se sebou samým. Ale současně prožívám skutečnost, že je ve
mně nějaká jiná síla – Boží Duch.
Jiným mým rituálem je, že se vystavím slunci a nechám do celého
svého těla pronikat sluneční paprsky. Duch svatý je ohněm, žárem,
který mě zahřívá. Nejsem vyhořelý, nýbrž je tu žár, který ve mně stále
znovu zapaluje plamen lásky. Duchovní život pro známého duchovního
autora Henri Nouwena znamená chránit vnitřní oheň a uchovávat
v sobě žár Ducha svatého. Pomáhá mi při tom, když zkřížím ruce na
prsou a představím si, že ve mně hoří oheň Ducha a proniká mě
božskou láskou.
V Janově evangeliu je Duch svatý především pramenem, který v nás
proudí. Když se posadím k potoku nebo řece a dívám se na tekoucí
vodu, uvažuji o tom, že ve mně proudí pramen, který nikdy nevysychá.
Duch svatý mě stále znovu osvěžuje a dává mi život, očišťuje ve mně, co
je nečisté, a činí mé nitro znovu průzračné. Je tekoucí vodou ve mně,
která s sebou bere všechno, co se jí staví do cesty, odstraňuje překážky
a uvádí do pohybu všechno strnulé. Tekoucí voda relativizuje všechno,
čeho se křečovitě držím. Především však prožívám, že ve mně tryská
pramen, který je nevyčerpatelný, protože prýští v Bohu. Jsem-li
v kontaktu s tímto pramenem Ducha svatého, mohu pracovat, aniž bych
se vyčerpal. Práce se ze mě řine. Těší mě. Nemusím sám sobě nic
dokazovat.
Duch svatý je ve mně, v mém dechu, v myšlení, v řeči a jednání,
osvobozuje mě to od úsilí o výkon, od psychického tlaku a domněnek,
že musím všechno zvládnout sám.
Víra v Ducha svatého, který mi v biřmování byl neodvolatelně
darován, jímž jsem byl pomazán a poznamenán, mi dává důvěru
a jistotu, že se můj život zdaří. Nebude nutně odpovídat očekávání
mého okolí ani měřítkům tohoto světa.
Ale vydaří se, neboť Duch Boží je „zárukou, že nám jednou
připadne dědictví“ (Ef 1,14). Je zaslíbením, že jako Boží vlastnictví už
nevyklouznu z jeho dobré a chránící ruky a navždycky budu zpívat jeho
slávu (srov. Ef 1,14)
(www.pastorace.cz)

koutek pro děti
2. Ježíš mě učí věřit a nebát se
Pletou si tě lidé s někým? Není to moc příjemné, ale když máš staršího
sourozence, asi ti občas někdo řekne jeho jménem. Někdy se splete i maminka,
když je moc unavená.
Pán Ježíš si jednou povídal se svými učedníky a také se jich zeptal:
„Pletou si mě lidé s někým? Co o mně říkají?“ Každý učedník slyšel něco jiného,
odpovědí bylo hodně. „A co si o mně myslíte vy? Vždyť už mě přece znáte?“
zeptal se potom svých učedníků. Nejvíce se Pánu Ježíši líbila odpověď apoštola
Petra: „Ty jsi Mesiáš, král poslaný od Boha, na kterého už dlouho čekáme. Ty jsi
panovník, který zachrání lidi na celém světě před vším zlým.“ I ostatním se
taková odpověď líbila. Už se těšili, jak budou stát po boku takového vládce. Ale
Pán Ježíš jim začal vysvětlovat, že to není tak jednoduché. Že ho to bude hodně
bolet a že dokonce musí zemřít. S tím ovšem Petr spokojený nebyl. Začal tak hlasitě protestovat, až
ho musel Pán Ježíš napomenout. Člověk přece nemůže rozumět všemu, co chce Bůh. Poslechni si
příběh o strachu jednoho malého chlapce.
Malý Vojtík si neuměl představit ani chvilku bez maminky. Všechno dělali spolu. Vařili, čekali na
tatínka, až přijede z práce, chodili nakupovat, těšili se spolu na miminko, které se už brzy narodí.
Jednou večer si ho ale maminka vzala na klín. „Dnes v noci odjedu pryč, a až se vrátím, přivezu ti
sourozence. Pár dní tu s vámi bude babička.“ Ale Vojtík se rozkřičel na celé kolo: „Já nechci, abys šla
pryč, nebudu tu s babičkou. Já nechci to mimino, já chci jít s tebou.“ Marně ho oba rodiče uklidňovali.
Nakonec z velikého pláče přece jen vyčerpaně usnul. Pár dní uteklo jako voda, Vojtík si povídal s
babičkou a stále víc a víc se těšil na maminku. A najednou stála rozesmátá ve dveřích. Tatínek za ní
držel v jedné ruce kňourajícího Petříčka a ve druhé nový kopačák. „Přece už brzy musíme všichni
začít trénovat,“ smál se. Vojtík nevěděl, komu má dřív skočit kolem krku. Takové překvapení nečekal.
Teď už bude věřit tatínkovi a mamince, že to s ním myslí vždycky dobře, a nebude se bát, když něco
naplánují jinak než on.
Jaké pěkné překvapení jsi už doma zažil ty? (…) Je to proto, že tě maminka s tatínkem mají rádi.
Ale nejvíc ze všech tě má rád Pán Bůh. Proto poslal svého Syna, Pána Ježíše, aby nás učil a přivedl
do svého království. Jeho máme poslouchat a trochu se mu podobat v tom, jak jsme hodní na druhé
lidi. Co všechno už o něm víš? (…)
Aktivita
Vymysli, čím dnes někoho opravdu příjemně překvapíš.
Modlitba
Pane Ježíši, prosím tě, pomáhej mi, když se někdy bojím, že zůstanu sám. Dej mi sílu, abych
vydržel bez zbytečných křiků a zlobení se, když se mi něco nelíbí. Ať se těším, že mi ukážeš něco
lepšího. Nauč mě věřit, že jsi pořád se mnou. Amen.

Sbírky:
22. neděle v mezidobí
23. neděle v mezidobí

Hustopeče

Špičky

Černotín

Bělotín

Kč 10.492,Kč 7.985,-

Kč 2.210,Kč 5.974,-

Kč 1.607,Kč 4.480,-

Kč ,Kč 3.194,-

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 13. 9. do 20. 9. 2015
Liturgický
kalendář

Místo

Bělotín
24. neděle v mezidobí Hustopeče
13. 9.

Povýšení svatého Kříže,
svátek

Středa
16. 9.
sv. Ludmila, památka

Čtvrtek
17. 9.
sv. Kornelius a Cyprián

Pátek
18. 9.

8:00

Hustopeče

16:00

Svátostné požehnání

Hustopeče

18:00

Za živé a † farníky a občany Hustopeč

Černotín

17:30

Za † Marii Šnejdrlovou, manžela, syna,
2 dcery, snachu, 2 zetě, 2 vnuky, dvo
a živou rodinu

Bělotín

17:30

Hustopeče

18:00

Za Marii a Václava Majkuse, rodiče,
sourozence, živou rodinu a dvo
Za Marii a Bohumila Zahradníka, rodiče,
sourozence, živou rodinu a dvo

Špičky

18:00

Za † Ludmilu Goláňovou, manžela, syna
a rodiče z obou stran a živou rodinu

Hustopeče

8:00

Za † Ladislava a Zdeňku Lopourovy,
syna a dceru

Černotín

9:30

Za živé a † farníky

Bělotín

11:00

sv. Januárius

25. neděle v mezidobí

20. 9.

Za ž ivé a † farnı́ky
Za biřmovance

sv. Josef Kupertinský

Sobota
19. 9.

Úmysl mše svaté

10:00

Patrocinium

Pondělí
14. 9.

Čas

Za † rodiče, sourozence a dvo

O H L Á Š K Y
V sobotu 26. IX. budou ve farním kostele Šimona a Judy ve
Špičkách sezdáni slečna z a pan z .
Přejeme do společné cesty životem stálé Boží požehnání,
ochranu a pomoc.

Ohlášky:
Pro biřmovance:
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