33. neděle v mezidobí
15. listopad 2015
číslo 46.
ročník X.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Úmysly, které já mám, směřují k pokoji, ne k trápení, praví
Pán. Budete mě vzývat a já vás vyslyším a shromáždím vás
ze všech míst, kamkoli jsem vás rozptýlil.

1. čtení: Dan 12,1-3
Žalm 165

2. čtení: Žid 10,11-14.18

Ev.: Mk 13,24-32

Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.

Alžběta poznávala a milovala
Krista v chudých
Začala se projevovat síla Alžbětiných ctností. Už předtím po celý svůj život byla
těšitelkou chudých; ale od té doby, kdy nařídila vybudovat blízko jednoho svého
hradu špitál a shromáždila v něm
mnoho nemocných a neduživých, věnovala se zcela službě chudákům. Také
všem, kdo tam prosili o almužnu,
štědře rozdávala milodary, a nejen tam,
ale na celém území podléhajícím
pravomoci jejího manžela. Tak vyčerala všechny své důchody ze čtyř
knížectví svého manžela, až nakonec
dala prodat ve prospěch chudých
všechny své ozdoby a drahocenné šaty.
Měla ve zvyku dvakrát denně,
ráno a večer, osobně navštěvovat
všechny své nemocné. A ty, jichž se
druzí zvláště štítili, osobně ošetřovala:
jedny krmila, jiným upravovala lůžko,
některé přenášela na ramenou, a prokazovala mnoho jiných milosrdných

skutků; její muž, blahé paměti, jí v tom v ničem nebránil. A když jí potom manžel
zemřel, usilovala o co největší dokonalost a vyžádala si ode mě s mnoha slzami,
abych jí dovolil žebrat dům od domu.
A právě na Velký pátek, když byly odhaleny oltáře, položila ruce na oltář
v jedné kapli svého města, kde usadila Menší bratry, a za přítomnosti některých se
zřekla vlastní vůle, veškeré světské slávy a všeho, co Spasitel v evangeliu radil
opustit. A potom, když viděla, že by mohla být znovu vtažena do světského ruchu
a pozemské slávy, zůstane-li v zemi, kde se jí za života jejího manžela prokazovaly
pocty, přišla za mnou proti mé vůli do Marburku. Tam zřídila v městě špitál,
shromažďovala nemocné a neduživé, a ty, kteří byli zvlášť ubozí, nebo se jimi
pohrdalo, obsluhovala u svého stolu.
Přes tuto její činnost – říkám to před Bohem – jsem málokdy viděl ženu,
která by byla víc kontemplativní. Vždyť některé řeholnice a řeholníci viděli velmi
často, když se vracela od vnitřní modlitby, jak její tvář podivuhodně zářila a z očí jí
vycházely jakoby sluneční paprsky.
Než zemřela, vyslechl jsem její zpověď. A když jsem se ptal, jak se má naložit
s jejím majetkem a osobními věcmi, odpověděla, že všechno jí už dávno patřilo jen
zdánlivě a že je to majetek chudých. Prosila mě, abych jim všechno rozdělil, kromě
nejobyčejnějších šatů, které měla na sobě a v nichž chtěla být pochována. Když to
bylo projednáno, přijala tělo Páně a potom se až do večera v řeči znovu a znovu
vracela k tomu nejlepšímu, co slyšela v kázání. Potom s velikou zbožností svěřila
Bohu všechny, kdo se u ní shromáždili, a skonala, jako by sladce usnula.
Z dopisu Konráda z Marburku, duchovního rádce svaté Alžběty

koutek pro děti
11. Čas konce světa zná jen Bůh Otec
„No tak děti, konec, jdeme jíst!" Obvykle zazní maminčin povel uprostřed napínavé hry, filmu nebo jiné
zábavy a hned začnete protestovat a smlouvat. Zato tatínek se nemůže dočkat, při práci na zahradě mu
pořádně vyhládlo a už se těší na teplé jídlo. Pro maminku to znamená konec vaření, které se jí dnes třeba
nedařilo tak, jak si představovala, ale protože vás má ráda, udělala všechno pro to, aby vám chutnalo. Když
řekne paní učitelka ve škole při písemce: „Tak konec!", všichni musejí odložit pera. Někdo je rád, že
všechno stihl, někdo se zlobí, protože se neučil a teď mu přemýšlení dlouho trvalo, takže skoro nic
nenapsal.
Zrovna tak to bude, až jednou celému světu řekne Pán Bůh: „No tak konec!" Někdo bude protestovat,
protože měl ještě spoustu plánů a rozdělané práce. Jiný se bude těšit, že přestanou starosti a trápení a že
si konečně odpočine. Ale protože je svět moc veliký, nebude to jen tak snadné. Lidé byli vždycky zvědaví,
co všechno se při konci světa bude dít, a ptají se až do dneška. A také mají plno strachu, bojí se, že konec
nastane už brzy. I učedníci byli zvědaví, a proto jim Pán Ježíš vysvětlil, co konec světa vlastně znamená; to
on, Pán Ježíš, přijde znovu na svět. Ale tentokrát se už nenarodí jako malé děťátko, ale přijde z nebe jako
mocný panovník a vládce celého nebe i země. Uvidí ho všichni lidé. Bude ho doprovázet obrovské
množství andělů. Tito andělé po celém světě vyhledají lidi, kteří v něho věří, ochrání je svými křídly
a přivedou všechny k němu. V té době zvítězí láska a síla Pána Ježíše nad vším špatným, co bylo na zemi,
a lidé se pak už nikdy nebudou ničeho bát a budou šťastní.

Žádný člověk nezná čas, kdy se to stane. Ten zná jen Bůh Otec v nebi a on určí ten správný okamžik,
až bude všechno připravené. Těm, kdo ho mají rádi, pošle předem znamení, aby se mohli na setkání s ním
a s Pánem Ježíšem dobře připravit. Chceš vědět, co to bude? To je tajemství. Ale pro každého svého
kamaráda má Pán Bůh osobní překvapení.
Aktivita: Podle počasí a rostlin v přírodě poznáme, která je roční doba. Podle čeho se pozná, že se
mají otrhat jablíčka ze stromu? (...) Víš, kdy kvetou pampelišky? A lípy? (...) Podle čeho poznáš, že se blíží
Vánoce? (...) Nakresli, podle čeho maminka pozná, že ji máš rád. A podle čeho pozná Pán Bůh, že ho máš
rád?
Modlitba: Pane Ježíši, ty jsi slíbil, že ochráníš všechny, kdo tě mají rádi a věří v dobrého Boha Otce.
Děkuji ti, že chráníš mě i všechny v naší rodině, také našeho pana faráře, paní katechetku, moje spolužáky
a kamarády, paní učitelky a každého, kdo se k tobě modlí a věří tomu, co jsi řekl. Amen.

Odhodlat se k maličkosti,
(mnohdy) maličkost vůbec není
Ježíš jim řekl: „Cokoli jste udělali
pro jednoho z těch nejposlednějších, pro
mne jste udělali.“ (srov. Mt 25,31-46)
Vždy když jsem v minulosti slyšela
tato slova z evangelia, přemýšlela jsem
nad tím, kdo je to vlastně ten
„nejposlednější“. Pán Ježíš nám dává
nápovědu – nahý, hladový, žíznivý,
nemocný nebo vězeň… Ale kdy
v běžném životě nějakého takového
člověka potkám, abych mu mohla
pomoci!? Časem jsem pochopila, že
takové lidi potkávám každý den:
Nahým může být člověk, kterého
většinová společnost odsuzuje –
bezdomovci, žebráci… Hladovějící po
troše útěchy může být osamělá
maminka v parku… Žíznivý po lásce
může být školák vracející se domů
v pozdních večerních hodinách… Nemocné staré lidi potkávám denně v městské
hromadné dopravě. Vězně, jejichž žalářníky jsou drogy a alkohol vídám také na
každém kroku.
Být věřícím tedy není jen velkou výsadou, ale také výzvou a zodpovědností.
Člověk by měl být dobrým nástrojem v Božích rukou a vnímat lidi kolem sebe.
Mnohokrát stačí jen neohrnovat nos, nesoudit. Stačí se usmát, podat pomocnou
ruku, pomodlit se.
Bůh asi nečeká, že se zcela rozdáme pro chudé, nebo že budeme hned zakládat
nadace. Druhým ale můžeme pomáhat především maličkostmi.
A odhodlat se někdy i k maličké pomoci vůbec maličkost není.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 15. 11. do 22. 11. 2015
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

33. neděle v mezidobí

Hustopeče

8:00

15. 11.
Sbírka na Charitu

Černotín
Bělotín

9:30
11:00

Za † Josefa Horáka, vnučku Aničku, bratry,
rodiče a dvo
Za živé a † farníky

Špičky

16:30

Za † Emílii Garaiovou

Černotín

16:30

Na poděkování PB a PM za 50. let
společného života s prosbou o další Boží
požehnání a ochranu

Bělotín

16:30

volná intence

Hustopeče

16:30

Za † Marii Hubovou, manžela, za živou
a † rodinu Hubovu, Jamborovu a Ryšavou
Za † Marii Macháčovou, manžela a za živou
a † rodinu Kočtářovu a Janovskou

Černotín

17:00

Za † Vladimíra Rýpara, bratra Josefa,
švagrovou Aničku, sestru Františku
za rodiče zobou stran a dvo

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Za Jana a Marii Jakešovy,
P. Jaroslava Novosada, Marii Smrčkovou
a živou a † rodinu
Za živou a † rodinu Otevřelovu, Spisarovu,
Navrátilovu a dvo

Bělotín

11:00

Za † maminku Mariá nu Tedlovou, manžela,
sestru Ingrid Pospíšilovu a rodiče zobou stran

Pondělí
16. 11.
sv. Markéta Skotská,
sv. Gertruda

Středa
18. 11.

Posvěcení římských
basilik sv. Petra a Pavla

Čtvrtek
19. 11.

Za živé a † farnı́ky

sv. Mechtilda

Pátek
20. 11.
sv. Felix z Valois

Sobota
21. 11.
Zasvěcení Panny Marie
v Jeruzalémě, památka

Ježíše Krista Krále
22. 11.

Ohlášky:
Modlitební společenství bude v pátek 20. 11. od 17:30 do 19:30 h. na faře v Hustopečích. Zveme
všechny zájemce o společnou modlitbu a četbu Písma svatého.
Děkanátní kalendář na rok 2016 je možné si zakoupit v sakristii za cenu 55 Kč.
III. benefiční koncert pro kostel Dobrého Pastýře v Loučce se uskuteční 21. XI. v 17 hod.
v kostele v Loučce. Patronem koncertu je dirigent Roman Válek.
Srdečně jste zváni na Duchovní obnovu s P. Františkem Antonínem Dostálem na téma
„Milosrdenství“, která se uskuteční od 9 hod. 28. 11. 2015 v Horním Újezdu. Prosíme, abyste se
nahlásili pokud možno dopředu na email: lenka.mlcak@gmail.com. Příspěvek na oběd je 50,- Kč.
Tel. na faru: mobil: 733 741 614
Webové stránky farnosti: www.ihustopece.cz/farnost/
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