29. neděle v mezidobí
18. říjen 2015
číslo 42., 43.
ročník X.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Volám k tobě, protože mě vyslyšíš, Bože, popřej mi sluchu,
slyš mé slovo! Opatruj mě jako zřítelnici oka, do stínu svých
perutí mě ukryj.
(Žl 17,6.8)

1. čtení: Iz 53,10-11
Žalm 33

2. čtení: Žid 4,14-16

Ev.: Mk 10,35-45

Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.

Pro kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv
Oblíbený, osvědčený a jednoduchý způsob modlitby pro každou příležitost
Smysl modlitby by se dal shrnout slovy: „Staň se tím, čím jsi.“ Staň se tím, čím už nyní jsi proto, že jsi
byl stvořen k Božímu obrazu a znovustvořen při křtu. Navrať se do sebe samého a objev Toho, kdo v tobě
nikdy nepřestává hovořit. Jak ale účelně začít a vytrvat? Jednou z možností, jak se vydat na cestu
k setkávání s Bohem ve vlastním nitru, je osvědčený a velmi jednoduchý způsob tzv. „Ježíšovy modlitby“ vzývání Ježíšova Jména.
Není to pochopitelně možnost jediná. Žádný skutečný
vztah mezi dvěma osobami nemůže existovat bez vzájemné
svobody a spontaneity a o modlitbě to platí obzvláště. Těm,
kdo se chtějí modlit, nemohou být ukládána žádná neměnná
pravidla a stejně tak neexistuje žádný mechanický postup,
tělesný ani duševní, který by mohl Boha přinutit, aby projevil
svou přítomnost. Jeho milost se vždy dává svobodně a jako
dar, žádnou metodou či technikou si ji nelze automaticky
přivlastnit. K setkání mezi Bohem a člověkem proto dochází
nevyčerpatelným množstvím způsobů.
Mnoho křesťanů si ale velmi oblíbilo velmi jednoduchou
a „mechanickou“ tzv. Ježíšovu modlitbu. V čem spočívá její
výrazná obliba a působivost? Především v její jednoduchosti
a přizpůsobivosti všem životním okolnostem. Vzývání Jména
je modlitba navýsost jednoduchá a přístupná každému
křesťanovi, zároveň však vede až k nejhlubším tajemstvím
rozjímání. K započetí Ježíšovy modlitby nejsou potřebné
žádné zvláštní znalosti či školení. Začátečník může hned
začít. „Aby mohl člověk plavat, musí skočit do vody. Stejně je
tomu se vzýváním Ježíšova Jména. Začněte je vyslovovat
v postoji klanění a lásky. Přilněte k němu. Opakujte je.
Nemyslete na jednotlivá slova, myslete pouze na Ježíše

samotného. Vyslovujte jeho jméno pomalu, klidně a mírně.“
Naučit se vnější formu této modlitby je snadné. V zásadě sestává ze slov: „Pane Ježíši Kriste, Synu
Boží, smiluj se nade mnou hříšným“. Tato forma však není striktně určena jako neměnná. Jediným
nezbytným a neměnným prvkem je samotné jméno „Ježíš“. Slovo Ježíš pochází z hebrejského jména
Jehošua = „Bůh je záchrana“ – „Bůh zachraňuje“. Vyslovením slova „Ježíši“ se tedy dovoláváme Boha,
který je naše osobní záchrana a spása.
Ježíšova modlitba, jež se častým opakováním stává takřka návykem a podvědomou činností, nám
pomáhá, abychom stáli v Boží přítomnosti všude tam, kde se právě nacházíme…
Takto jednoduše je možné se modlit jednou či vícekrát v nejrůznějších okamžicích, které by jinak vyšly
naprázdno: při zaběhlých úkonech, jako je oblékání, mytí, zašívání ponožek či rytí na zahrádce, když
někam jdeme nebo jedeme, když čekáme ve frontě na autobus či v dopravní zácpě, ve chvílích ticha před
nějakým obzvláště bolestným či nesnadným rozhovorem, nebo když nemůžeme spát či naopak předtím,
než se ráno úplně probereme. Značná hodnota Ježíšovy modlitby spočívá totiž mimo jiné i v tom, že pro její
jednoduchost se ji můžeme modlit při snížené pozornosti, kdy jsou nějaké složitější modlitební formy
neproveditelné. Účinné je to zejména ve chvílích napětí a silného neklidu.
Jak již bylo řečeno, Ježíšova modlitba nám pomáhá, abychom stáli v Boží přítomnosti všude tam, kde
se právě nacházíme – nejen v chrámu či o samotě, ale také v kuchyni, továrně či kanceláři. Vzývání Jména
je tedy modlitbou pro všechny příležitosti. Může ji používat kdokoli, kdekoli a kdykoli. Je vhodná jak pro
„začátečníka“, tak i pro pokročilejšího, přednášet ji lze při společné modlitbě i o samotě, je vhodná do
pouště stejně jako do města, do klidného prostředí i tam, kde nás obklopuje nejvyšší možný hluk a neklid.
Nikdy zkrátka nepřijde nevhod.
Ježíšova modlitba způsobuje, že zář a síla Ježíšova Proměnění může proniknout do všech zákoutí
našeho života. Na autora knihy Upřímná vyprávění poutníka mělo neustálé opakování dvojí účinek.
Především proměňovalo jeho vztah k hmotnému stvoření okolo něj a umožňovalo mu, aby vše viděl
průzračně, takže se mu všechny věci staly znamením Boží přítomnosti. Píše:
Když jsem se při tom začal modlit srdcem, vše, co mě obklopovalo, mi připadalo okouzlující: stromy,
tráva, ptáci, země, vzduch, světlo, vše jako by mi říkalo, že existuje pro člověka, dosvědčuje Boží lásku
k člověku. A vše se modlí, opěvuje Boží slávu. Pochopil jsem z toho, čemu se v říká „poznání řeči stvoření“,
a objevil jsem způsob, kterým je možné rozmlouvat s Božími tvory... Jindy jsem cítil vroucí lásku k Ježíši
Kristu a ke všemu Božímu stvoření.
Dále pak Ježíšova modlitba proměňovala poutníkův vztah nejen k hmotnému tvorstvu, ale též
k ostatním lidem: ... a když jsem putoval po různých místech, nechodil jsem už tak jako dříve, v bídě.
Vzývání jména Ježíše Krista mě na cestě obveselovalo a všichni lidé byli ke mně lepší, zdálo se, jako by
mě milovali... Když mě někdo urazí, jen si připomenu, jak oblažující je Ježíšova modlitba, urážka a zlost
hned přejde a všechno zapomenu.
Ježíšova modlitba nám pomáhá nacházet Krista v každém člověku a každého člověka v Kristu.
Vzývání Jména je spíše radostnou než kající modlitbou, svět se jí nepopírá, ale oslavuje. Ti, kdo si
osvojili cestu vzývání Jména, zjistili, že tato modlitba není vůbec pochmurná, ale stala se pro ně naopak
zdrojem osvobození a uzdravení. Vřelost a radostnost Ježíšovy modlitby je obzvláště patrná ve spisech
Hesychia Sinajského:
Vytrvalostí v Ježíšově modlitbě dosahuje rozum stavu blaženosti a pokoje...
Čím více deště spadne na zemi, tím je půda měkčí. Podobně čím více vzýváme Kristovo jméno, tím
větší radost a jásot to přináší půdě našeho srdce...
Slunce vzcházející nad zemí vytváří denní světlo. Jméno Pána Ježíše, jež trvale září v mysli, dává
vzniknout nespočtu myšlenek zářících jako slunce.
„Usiluj o vnitřní pokoj,“ říká svatý Serafim Sarovský, „a tisíce lidí kolem tebe dojdou spásy.“ Pokud
každý den setrváme byť jen pár chvil v Kristově přítomnosti a budeme vzývat jeho jméno, dodáme tím
hloubku a zcela jiný charakter všem ostatním okamžikům toho dne a nabídneme se druhým k dispozici
účinnějším a tvořivějším způsobem, kterého bychom jinak nebyli schopni.

Když se obracíme k Ježíši, neodvracíme se tím od dalších lidí. Všichni ti, které milujeme, jsou už
obsaženi i v Ježíšově srdci a on je miluje nekonečně víc než my sami. Nakonec tedy prostřednictvím této
modlitby všechny opět nacházíme v Ježíši a vzýváním jeho jména vstupujeme stále plnějším způsobem do
Kristovy nesmírné lásky k celému světu.
Ježíšova modlitba přetváří každého z nás v „člověka žijícího pro druhé“, v živý nástroj Božího pokoje
a dynamický bod smíření.

koutek pro děti
7. Pán Ježíš nepřišel vládnout, ale sloužit
Pán Ježíš žil v době, kdy vládli králové a císaři. Ty už to znáš jen z pohádek. Možná jsi viděl tu o dvou
královstvích. V prvním vládl zlý, krutý král, který pořád chystal nějakou válku. Lidé v tom království byli smutní,
nesměli si zpívat a krále se báli. Ve druhém království vládl hodný král. Vzpomeneš si, jak se tam lidé měli, co
tam bylo? (...) Král dokonce chodil v přestrojení mezi obyčejné lidi a povídal si s nimi. Co myslíš, mohlo by se i
v tomto království něco pokazit, ačkoliv král by zůstal hodný? (...) Určitě ano, to kdyby si lidé začali závidět, krást,
předbíhat se a chtít pro sebe výhody, donášet (žalovat) na druhé. Místo radosti by přemýšleli, jak se pomstít
nebo jak se mít lépe než druzí.
Dva učedníci v dnešním evangeliu taky přemýšleli, jak to mají zařídit, aby v Ježíšově království měli co
nejvíce výhod pro sebe. Třeba aby měli svá křesla blízko Božího trůnu. To se ví, že ostatní se na ně rozzlobili.
Ale Pán Ježíš má kolem sebe rád usměvavé kamarády, tak je zase rychle usmířil. Vysvětlil jim, že u Boha v nebi
se nerozdávají zlaté trůny ani žádné tituly nebo paláce za to, že se někdo s Pánem Ježíšem zná. Odměnu
v Božím království dostane každý, kdo se snaží chovat podobně jako Pán Ježíš - pomáhá druhým, poslouží
pomocí, radou nebo penězi či jídlem tomu, kdo to potřebuje. Každý, kdo se snaží své chování změnit tak, aby s
ním druhému člověku bylo dobře. Rozzlobení učedníci při tom vysvětlování pochopili, že v Božím království se
také nikdo nesmí na nikoho dlouho hněvat, ale že má chybu provinilci odpustit. A když to bude potřeba, pomoci
mu napravit škodu, kterou svou nešikovností způsobil.
Aktivita: Vyrob si z papíru královskou korunu, můžeš si ji pěkně vyzdobit nebo vymalovat. Kdykoliv si ji nasadíš,
staneš se králem dobrého království, který chrání celou svou říši před nepřáteli a vším špatným. Taky má v zemi
pořádek, všechno je tam čisté a pěkné, lidé se na sebe usmívají. Ukliď si ve svém pokojíčku, udělej úkoly,
přiběhni včas tam, kde máš být, a zkus to s písničkou a zvesela. Můžeš překvapit i maminku nebo babičku, když
bez říkání uděláš úklid i v kuchyni nebo v předsíni.
Modlitba: Mám radost, Pane Ježíši, že jsi dobrý král a že chceš, abych i já patřil do tvého království. Nauč mě
přemýšlet o světě tak, jak o něm přemýšlíš ty. Dej mi, prosím, dobré knížky, učitele i kamarády, abych se o tobě
hodně dověděl. Amen.

POZVÁNKA
Myslivecké sdružení Pobečví Hustopeče n/B, Vás srdečně zve na slavnostní troubenou
Hubertskou mši sv., která bude sloužena 1. listopadu v 8 hod. ve farním kostele Povýšení
svatého Kříže v Hustopečích, za doprovodu trubačů Vojenských lesů a statků Lipník
nad Bečvou.
O H L Á Š K Y
V sobotu 31. X. ve 1200 budou ve farním kostele Povýšení sv.
Kříže v Hustopečích sezdáni slečna Vojtěška Gregorková
z Hustopeč a pan Matouš Kopecký z Hustopeč.
Přejeme do společné cesty životem stálé Boží požehnání,
ochranu a pomoc.

POŘAD BOHOSLUŽEB

od 18. 10. do 1. 11. 2015
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

29. neděle v mezidobí

Hustopeče
Černotín

8:00

Bělotín

11:00

Za živé a † farníky z Dubu
Na poděkování PB a PM za dar zdraví
s prosbou o ochranu do dalších let
Za † Ladislava Prokla a za rodinu Proklovu
a Lašákovu

Černotín

18:00

Za † rodič e Enenklovy, dvo a ž ivou rodinu

Hustopeče

8:00

Za † Zdenku a Roberta Vá halovy

Špičky

9:30

Za † Jiř ı́ho Trusinu, bratra, rodič e, ž ivou a †
rodinu

Bělotín

11:00

Poruba

9:00

Špičky

17:30

Černotín

8:00

Bělotín

17:30

18. 10.
Sbírka na misie
Sobota
24. 10.

9:30

Úmysl mše svaté

sv. Antonín Maria Klaret

30. neděle v mezidobí

25. 10.
Ve 300 hod. začíná
zimní čas

Pondělí
26. 10.
sv. Rogacián

Středa
28. 10.

sv. Šimon a Juda,
apoštolé, svátek

Čtvrtek
29. 10.
sv. Felicián, bl. Marie
Restituta Kafková

Pátek
30. 10.

1. 11.
Měsíční sbírka

Za Vladimíra Vahalu, manželku,
jejich sourozence a rodiče
Za † Ludmilu Barotovou

Za † Marii Dostalı́kovou, manž ela, syna
a vnuka dvo
Za † rodič e Veverkovy, † rodič e Polá š kovy
a živou rodinu a dvo
Za † Františ ka a Anež ku a Aleš e Hornı́kovy
a rodinu Podmolovu
K nedožitým 60. narozeninám
Františka Němce a Jiřího Šindléra
a rodiče z obou stran

18:00

Špičky

18:00

Hustopeče

8:00

Za ž ivé a † myslivce

Černotín
Bělotín

9:30
11:00

Hustopeče

14:00

Za † Marii Alá novou, manž ela
a ž ivou a † rodinu
Za celou † rodinu a dvo
svátostné požehnání, průvod
na hřbitov a pobožnost za duše zemřelých

sv. Wolfgang

Slavnost Všech svatých

Za ž ivé a † farnı́ky a obč any z Poruby

Hustopeče

sv. Marcel

Sobota
31. 10.

Za ž ivé a † farnı́ky
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