Ročník XV.

9. únor 2020

Číslo 6.

5. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Iz 58,7-10
2. čtení: 1 Kor 2,1-5
Ev.: Mt 5,13-16
Žl 112

Spravedlivý září v temnotách jako světlo

Kapka rosy z Božího slova: Následující Ježíšova slova jsou vážná. Týkají se nás
všech. Jsem pro druhé lidi světlem a solí (ne solí v očích!) – anebo se co nejvíce
snažím splynout se svým okolím?

Celý život mě to táhne
do hor. Putování po
horách mě fascinuje.
Pokaždé si tu znovu
otestuji vlastní meze.
Udržuji se tím i v kondici.
Putování po horách chápu
jako obraz naší životní
cesty, jako podobenství
života. Každý její úsek
má jinou tvářnost. Při
putování – stejně jako
v životě – jde přece
vždycky o to, jak čelit
novým výzvám, jak vyzkoušet vlastní síly a jak růst při plnění různých úkolů.
Na cestě vždycky narážíme na své hranice a občas také zjistíme, že cesta nevede
dál. Musíme se znovu zorientovat. K životu patří jak vrcholové zážitky, tak stín údolí,
obtížné výstupy i bolestná loučení. Putovat můžu sám, to jsem pak konfrontován se
sebou samým, osobně ale také rád putuji ve skupině. Je blahodárné putovat společně,
navzájem si pomáhat, povzbuzovat se nebo si prostě jen tak povídat.

Rozhodnout se pro nějakou cestu vždycky zároveň znamená i rozhodnout se proti
jiné cestě. Tu možná můžeme absolvovat další den, ale někdy to znamená i zcela ji
vyloučit. Také s tímto omezením se musím naučit žít, platí totiž i obecně pro život.
Nelze prožívat všechny možnosti současně. Vždycky se musíme rozhodnout jen pro
jednu cestu a to nás omezuje. Znamená to dát vale všem ostatním cestám
a možnostem.
Jedině když se vědomě takto rozhodnu, mohu se naplno pustit zvolenou cestou,
která se mi v tom případě změní v hluboký zážitek. Jakmile ale při chůzi po ní jen
neustále oplakávám další možnosti a pořád mluvím o tom, jaké by to teď asi bylo,
kdybych se byl býval rozhodl jinak, pak v tom bodu cesty, na kterém se právě ocitám,
rozhodně neprožiji nic dobrého.
Při psychologickém a duchovním doprovázení druhých se často setkávám
s jedinci, kteří se nedokážou rozhodnout – rádi by měli všechno najednou. Jenomže
každé „putování“ splňuje pouze dílčí očekávání, nikoli všechny mé tužby. Možná také
až příliš dlouho hloubají nad přednostmi a nevýhodami té či oné cesty. K rozhodnutí
nedospějeme čistě racionální úvahou. Nastane okamžik, kdy se prostě musíme
rozhodnout pro některou z cest. Jít po ní s nasazením všech sil však dokážeme, jedině
když nebudeme stále jen oplakávat ty ostatní.
Uvedu příklad. Přišla za mnou dívka, která se rozhodla pro studium medicíny, ale
při jakékoli studijní potíži, na kterou narazila, litovala, že se nedala zapsat ke studiu
hudby. Jít určitou cestou vždycky znamená rozloučit se s nějakou jinou. Ta by jistě
byla také krásná, ovšem já mohu jít pouze po jedné. Možná je užitečné chvíli něčeho
želet, abychom se s tím následně dokázali rozloučit. Nesmíme však u toho zůstat stát.
Oné studentce, o které jsem vyprávěl, bralo kroužení kolem jedné a téže myšlenky
veškerou energii potřebnou ke studiu.
Něco podobného však prožívám i u starších lidí, kteří oplakávají nějakou životní
cestu, kterou nerealizovali. Vyčítají si, že si špatně vybrali. Malují si v růžových
barvách, jaké by to bylo, kdyby se tehdy byli bývali rozhodli jinak, a jak by po té jiné
životní cestě došli o hodně dál. Úvahy tohoto typu jsou pouhou ztrátou času a sil.
Okrádají nás o energii, kterou nutně potřebujeme k tomu, abychom mohli jít zdárně
tou cestou, pro kterou jsme se rozhodli. Jedině za předpokladu, že jsme se s tou jinou
cestou vnitřně rozloučili a že jsme ji oplakali, můžeme ze všech sil vyrazit dál po
zvolené cestě a řádně si ji vychutnávat. Získáme tak na ní i důležité zkušenosti, byť
nejednou přinese i potíže a okamžiky překvapení.
www.vira.cz

Ohlášky:
 V Křesťanském magazínu byl odvysílán příspěvek o žehnání zvonů ve Špičkách. Je možné
si ho vyhledat v archívu ČT: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1098528273-krestanskymagazin/419236100121008.
 Odbíjení hodin ve věži hustopečského kostela bylo po mnohaleté odmlce opět obnoveno.
Hodiny odbíjejí každou čtvrthodinu (čtvrt-jedenkrát, půl-dvakrát, třičtvrtě-třikrát, celá-čtyřikrát
plus daná hodina). Čas odbíjení je řízen rádiově, tedy odbíjení je naprosto přesné.
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aneb přečteme Písmo svaté za jeden rok
neděle
9. II.
Gn 37-39
Žl 18

pondělí
10. II.
Gn 40-42
Žl 19

úterý
11. II.
Gn 43-46
Žl 20-21

středa
12. II.
Gn 47-50
ŽL 22

čtvrtek
13. II.
Mk 1-3
Žl 23-24

pátek
14. II.
Mk 4-6
Žl 25

sobota
15. II.
Reflexe

VÝZVA K PŘIHLÁŠKÁM DO SEMINÁŘE
Drazí bratři a sestry,
v naší arcidiecézi se už léta pravidelně
modlíme za kněžská povolání při děkanátních
poutích a věřím, že se za kněze a za nová
povolání modlíte i ve Vašich farnostech
a rodinách. Upřímně děkuji všem, kteří se do
těchto poutí a modliteb zapojují. Děkuji všem,
kteří kněžím pomáhají.
Děkuji rodinám, kde velkoryse přijímají
všechny děti, kde se kladou základy víry a kde
se rozvíjejí mladé osobnosti schopné žít pro
druhé a jít za velkými ideály, kde se učí lásce,
která nehledá sebe a je věrná i za cenu oběti.
To jsou první předpoklady, že naše farnosti
budou i v další generaci živé a budou mít dobré kněze.
Zvláště chci oslovit Vás, mladí muži, kteří už máte maturitu nebo se na ni letos
připravujete, a už Vás někdy napadla myšlenka na kněžství, nebo máte touhu žít
pro druhé, prohlubovat své přátelství s Ježíšem a pomáhat lidem na cestě spásy.
Promluvte si s knězem o své životní cestě a hledejte spolu s ním, jestli Bůh nevolá
také Vás ke kněžství. Pokud byste viděli, že to může být Vaše cesta, můžete u něj
získat bližší informace o přihláškách. Také je možné navštívit Arcibiskupský
kněžský seminář v Olomouci, kde se konají setkání pro ty, kteří o kněžském
povolání uvažují. Přihlášky je třeba odevzdat na arcibiskupství do konce března.
S přáním radosti z Kristova přátelství každého z Vás zdraví a všem ze srdce
žehná

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 9. 2. do 16. 2. 2020
Liturgický
kalendář
5. neděle v mezidobí
9. 2.
Středa
12. 2.

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Za živé a † farníky

Špičky

9:30

Za živé a † farníky

Bělotín

11:00

Černotín

16:30

sv. Benedikt Aniánský

Pátek
14. 2.

Hustopeče

16:30

Úmysl mše svaté

Za † Václava Dvorského, živou
a † rodinu a dvo
Za † kněze Jaroslava Rušara,

rodiče a sourozence
Za † Miladu Kalichovou,
za † rodiče Antonína a Marii
Vránovy, syna Antonína, 2 dcery,
4 zetě a živou rodinu

sv. Valentin

Za † rodiče Oldřicha a Marii
Konečné, 3 syny, 2 snachy a dvo

Sobota
15. 2.

Za Františku Vozákovou, manžela,
2 bratry, vnuka Pavla, za živou,
a † rodinu Vozákovu, Hulakovu,
Valentovu

Špičky

16:00

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

sv. Jiřina

6. neděle v mezidobí
16. 2.

Sbírky:

Hustopeče

Za † Alfréda a Marii Kalichovy

a živou a † rodinu
Za živé a † farníky

Za † Martu a Josefa Žákovčíkovy

Špičky

UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU Kč 11.727,- Kč 1.940,-

Černotín

Bělotín

Kč 4.306,-

Kč 3.882,-

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Tel. na faru: mobil: 733 741 614
E-mail: farahustopece@gmail.com
https://www.ihustopece.cz/farnost/
ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín v nákladu 300 kusů. Vydává
P. František Antonín Dostál.

