Ročník XV.

19. leden 2020

Číslo 3.

2. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Iz 49,3.5-6
2. čtení: 1 Kor 1,1-3
Ev.: Jan 1,29-34
Žl 40

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

Kapka rosy z Božího slova: Jan Křtitel se nevydává za Spasitele ani za Mesiáše.
Zřetelně vidí svůj jediný úkol – ukazovat na Ježíše jako na Beránka Božího,
který snímá hříchy světa. Jaký je to pro mě příklad pokory a pravdivosti!

Bůh mě nestvořil bezdůvodně.
Jsem součást velikého díla
Bůh mě stvořil a svěřil mi úkol, který neobdržel nikdo jiný. Mám své poslání –
i kdybych je třeba v tomto životě nepoznal, bude mi odhaleno v tom příštím…
Jsem součástí velikého díla, jsem článkem řetězu, pojítkem mezi lidmi. Bůh mě
nestvořil bezdůvodně. Jen tehdy, nechám-li
se jím vést a sloužit mu podle svého povolání,
mohu i – nevědomě – činit dobro, konat jeho
dílo, být andělem pokoje a hlasatelem pravdy
na svém místě.
Chci mu tedy důvěřovat. Ať jsem
čímkoliv a ať se nacházím kdekoliv, nikdy
nebudu odvržen. Bůh nic nedělá zbytečně, on
může prodloužit můj život nebo jej zkrátit,
on sám ví, co je třeba. Může mi vzít přátele,
může mě uvrhnout mezi cizince, může
způsobit, abych se cítil opuštěn a na duchu
skleslý, může skrýt mou budoucnost – přesto
jedině on ví, co je třeba.

Bůh ví, v čem spočívá mé největší štěstí, já to však nevím. Neexistují pravidla
toho, co je šťastné a dobré, a to, co vyhovuje jednomu, se pro druhého nehodí.
Velmi se liší způsoby, kterými lze dosáhnout dokonalosti, a pro každého je vhodný
jiný lék. Bůh nás tedy vede zvláštními cestami. Víme, že si přeje, abychom byli
šťastní, ale nevíme, v čem naše štěstí spočívá ani jak ho dosáhnout. Musíme to
tedy nechat na něm… Můj Bože, bezvýhradně se odevzdávám do tvých rukou. Ať
už bohatství nebo bída, radost či žal, přátelství nebo ztráta blízké osoby, čest nebo
ponížení, zpráva dobrá nebo špatná, pohodlí nebo nepohodlí, tvá přítomnost nebo
ztráta tvé přízně, to vše je pro mě dobré, pokud to pochází od tebe. Ty jsi Moudrost
a ty jsi Láska – co víc bych si mohl přát?
Řiď se svým světlem navzdory všem obtížím a ono tě povede tak daleko, že
tam nelze dohlédnout. Abrahám uposlechl volání a vydal se na cestu, aniž by
věděl, kam putuje. Stejně tak my, následujeme-li hlas Boží, budeme krok za
krokem přivedeni do nového světa, o kterém jsme předtím neměli ani tušení. Tak
laskavý záměr s námi má Bůh: dává, ne však najednou, ale podle míry a období,
moudře.
www.pastorace.cz

Každý problém se může stát
neřešitelným
Často si tváří v tvář problému klademe otázku: „Jak to zvládnu? To je příliš těžké!
Jsem sám a tohle nemohu zvládnout! Tenhle problém je na mě příliš veliký!“
Každý problém se může stát neřešitelným, když namísto toho, abychom hleděli na
Boží velikost, upřeme svůj pohled na vlastní slabost. Spolehneme-li se jen na sebe,
jsme ztraceni. Bez víry v Boha se člověk ztratí. Strach je přirozeným důsledkem
zmatení člověka bez Boha. Pohlížím-li na jakýkoli problém bez ohledu na Boha,
problém se stane obrovským, a čím víc jej budu zkoumat, tím jen poroste a bude mě
drtit.
Pouze setkáním s Bohem strach sleze jako sníh na slunci. Nevymizí tím, že se
budeš snažit ovládat, ani ti nepomohou nějaké umělé rozumové vývody. Pouze tím,
že otevřeme své srdce a svou mysl Stvořiteli, Pánu, se naše srdce uklidní. Pouze tím,
že se setkáme s Bohem, můžeme čelit strachu a překonat jej. Člověk je křehký, slabý,
neschopen sám čelit realitě. S Bohem však může překonat cokoli. Neomezená víra,
víra, která mě otevírá Bohu, víra, která mi dává zakoušet Boha, je protilékem na každý
strach a úzkost.
Co mi o strachu říká Boží slovo? Poslechněme si je: „Neboj se, já jsem tě vykoupil,
povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li
přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí“
(Iz 43,1-2). Bůh ti říká, aby ses nebál, protože je s tebou. Neboj se, protože Bůh kráčí

s tebou: „Hospodin, který jde před tebou, bude s tebou, nevzdá se tě a neopustí tě.
Neboj se a nebuď ustrašený“ (Dt 31,8).
Můžeme například pociťovat strach z věcí, které sahají do minulosti. Setkal jsem
se s lidmi, kteří měli strach naprosto ze všeho. Například jedna dívka měla často
strach, že se dusí, a já jsem v modlitbě měl ve svém srdci pocit, jako by během svého
porodu umírala. Zeptal jsem se jí, zda to je pravda, a ona mi odvětila, že se při porodu
přidusila. Tato první zkušenost se životem poznamenala zcela její osobnost. Často
měla pocit, že se dusí. Nechal jsem ji, aby si představila porod (byla již matkou, a tak
to nebylo těžké), a Ježíš ji přijímal během jejího narození a zachránil ji. Pomohl jí tak
zakusit velké vysvobození. Tato traumatická zkušenost, která poznamenala celý její
život, se proměnila touto novou zkušeností, plnou pokoje a uzdravení.
Setkal jsem se několikrát s lidmi, kteří už jako děti zažili traumata a kteří byli
schopni překonat je tím, že si představili onu scénu a znovu ji prožili s Ježíšem. Znovu
prožít s Ježíšem traumatickou scénu znamená tuto scénu změnit a proměnit naši
minulost. Uzdravení ze strašlivých strachů, kterým jsem mohl asistovat, je mnoho
a došlo k nim právě, když jsem nechal tyto události znovu proběhnout společně
s Ježíšem. Přichází-li ti často na mysl nějaká událost, nějaká skutečnost, která tě
traumatizuje, pokus se ji znovu prožít společně s Ježíšem. Vstup do ovzduší modlitby,
vzývej Ducha svatého, zavři oči, představ si tu scénu a nakonec si představ Ježíše,
který k tobě přichází a hovoří k tobě. Uvidíš, že on opravdu přijde a uzdraví tě. Zakusíš
jeho lásku a jeho ochranu. Nachází-li se při té události i někdo, kdo ti ublížil, kromě
toho, že si tu scénu s Ježíšem představíš, je také zapotřebí, abys žehnal lidem, kteří
ti způsobili utrpení – klíčem k hlubokému uzdravení je vždy odpuštění.
Prožívám-li právě nyní negativní či složitou zkušenost, která mě svírá a ochromuje
můj život, řešením není soustředit se na problém, ale na Ježíše. Hledíme-li na Ježíše,
vkládáme-li svůj život do jeho rukou a důvěřujeme mu, nalezneme sílu postavit se
jakémukoli problému, neboť on sám nás o tom ujišťuje: „Ve světě budete mít soužení.
Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět“ (Jan 16,33).
Zápolíš-li s potížemi, svou starost hoď na Hospodina, a on tě zachová (srov. Žl 55
[54],23). Nevláčej se se svou starostí sám, hoď ji na Hospodina, důvěřuj mu.
www.vira.cz

Ohlášky:
 DVD z žehnání zvonů ve Špičkách si můžete zakoupit v sakristii ve Špičkách.
Dobrovolný příspěvek bude použit na zvony.
 Modlitební společenství bude ve čtvrtek v 18 hod. na faře v Hustopečích. Zveme
všechny zájemce o společnou modlitbu a četbu Písma svatého.
Sbírky:

Hustopeče

Špičky

Křtu Páně

Kč 4.633,- Kč 1.492,-

Černotín

Bělotín

Kč 1.697,-

Kč 1.100,-

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 19. 1. do 26. 1. 2020
Liturgický
kalendář

Místo

Hustopeče
2. neděle v mezidobí Černotín
19. 1.
Bělotín
Pondělí
20. 1.

Čas

Úmysl mše svaté

8:00

Za živou a † rodinu Tomčíkovu,
Šmídovu, Michalovíchovu a za dvo
Za živé a † farníky
Za † tatínka Zdenka, bratra
Jaroslava a živou rodinu Bezděkovu

9:30
11:00

Kunčice

14:00

Za ž ivé a † farnı́ky a obč any
Kunčic

Špičky

16:30

Na úmysl dárce

Černotín

16:30

Bělotín

16:30

sv. Fabián a Šebestián

Středa
22. 1.
sv. Vincenc

Čtvrtek
23. 1.

Za † Miroslava Kainara, dvo

a živou rodinu
Za Helene Eichenseer

sv. Ildefons
Na úmysl dárce

Pátek
24. 1.
sv. František Saleský,
památka

Sobota
25. 1.
Obrácení svatého Pavla,
svátek

3. neděle v mezidobí
26. 1.
Neděle Božího
Slova

Hustopeče

16:30

Černotín

16:00

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

Za Boženu a Antonína Horákovy,
syna Jana, za živou a † rodinu

Horákovu, Horníkovu, živé rodiny
a na poděkování za přijatá
dobrodiní a za vyprošení další
ochrany
Za † Jaroslava a Josefa Rekovy,

živou a † rodinu a dvo
Za † Jana Majkuse, rodiče z obou

stran, sourozence a za živou a †
rodinu Majkusovu, Pavlíkovu a dvo
Za Františku a Josefa Plesníkovy,
syna Josefa, Jaroslava Dröhslera,
Zdenku Votroubkovou a živou
a † rodinu
Za živé a † farníky

Tel. na faru: mobil: 733 741 614
E-mail: farahustopece@gmail.com
https://www.ihustopece.cz/farnost/
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