Ročník XV.

16. únor 2020

Číslo 7.

6. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Sir 15,16-21
2. čtení: 1 Kor 2,6-10
Ev.: Mt 5,17-37
Žl 119

Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově

Kapka rosy z Božího slova: Ježíš vede své učedníky k „dokonalejší spravedlnosti než
je spravedlnost farizeů…“ Pánu nejde „jen“ o to, jak se chovám navenek, ale
také o to, co nosím ve svém srdci. Nechce ve mně mít vzorného lokaje, který
vzorně, ale bez zájmu plní jeho příkazy. Touží po tom, abych ho miloval nejen
skutky, ale také „duší, myslí, srdcem“… Které moje zlé, nečisté, nenávistné
myšlenky Pána zvláště zarmucují? Chci je před Ježíšem upřímně pojmenovat;
chci mu své nitro vydat k odpuštění a očištění!

Každému z nás se už určitě stalo,
že se chtěl do něčeho pustit, ale
nevěděl, jak na to. Mnohdy to
nakonec vzdal. Totéž platí i o práci
na vlastním životě, na životě z víry.
Několik tipů, jak žít víru ve všedním
životě shrnul v desetibodovém
programu s názvem „Desatero
pokoje“ papež Jan XXIII. Je to
spiritualita přizpůsobená všednímu
dni. Každý níže uvedený bod lze žít
buď jeden den, či jeden týden, či
jeden měsíc… Začít je možno kdykoliv. Třeba právě nyní…
JEN PRO DNEŠEK SE BUDU SNAŽIT PROŽÍT DEN, ANIŽ BYCH CHTĚL
VYŘEŠIT PROBLÉM CELÉHO SVÉHO ŽIVOTA
Co všechno na mě dnes čeká! Před svými problémy dnes nebudu uhýbat, nebudu
klesat na mysli, budu jim hledět do očí. Předám sebe i se svými problémy Bohu,
uvědomím si: i dnes se o mne stará On. Jde se mnou přes hory a doly, výšiny i hlubiny.
Stačí vždy jen krátká modlitba, občasné zamyšlení a připomenutí.
JEN PRO DNEŠEK NEBUDU NIKOHO KRITIZOVAT A NAPRAVOVAT

Jsem především zodpovědný sám za sebe, ne za druhé. Měl bych tedy především sám
na sobě vidět všechno to dobré, ale i zlé. A měl bych se, pokud možno, vidět tak, jak
mě vidí Bůh. On má o mém životě největší přehled. Jemu záleží jak na mě, tak ale
i na lidech v mém okolí. Nyní je tedy pro mě důležité Kristovo slovo: „Jak to, že vidíš
třísku v oku svého bratra a trám ve svém oku nepozoruješ?“ Jen pro dnešek chci tedy
korigovat pouze sám sebe.
JEN PRO DNEŠEK BUDU ŽÍT Z JISTOTY, ŽE JSEM STVOŘEN PRO ŠTĚSTÍ
Jsme Boží synové a dcery. Naše oči pro Boha ale osleply, naše uši pro jeho slovo
ohluchly, ztrácíme božský cíl a běžíme výhradně za lidskými cíly. V uších nám
přestává znít Boží volání. Jsme pyšní na to, co jsme a co chceme. Naše zacpané uši
ale musíme pročistit, abychom slyšeli, k čemu jsme povoláni, odvalit kámen z našich
srdcí, abychom poznali, k čemu nás Bůh stvořil.
JEN PRO DNEŠEK VĚNUJI ALESPOŇ DESET MINUT DOBRÉ ČETBĚ
Dobrá četba je pro život duše stejně důležitá a nutná jako dobrá výživa pro život těla.
„Čtěte málo ale dobře!“ Otevírám si pravidelně i Boží slovo – Bibli?
JEN PRO DNEŠEK CHCI POZNÁVAT PLÁN, KTERÝ SE MNOU MÁ BŮH
Nemusím se štvát, ani váhat. Bůh zná mé kroky a jejich rychlost, zná mé možnosti.
Půjde se mnou za předpokladu, že se vydám po jeho cestách a že ve svých plánech
ponechám místo na jeho dobré záměry.
JEN PRO DNEŠEK SE PŘIZPŮSOBÍM OKOLNOSTEM, ANIŽ BYCH CHTĚL
OKOLNOSTI PŘIZPŮSOBIT MÝM PŘÁNÍM
Domnívám-li se, že lidé se vždy musí přizpůsobit mně, promeškám mnohé cenné
hodnoty pro svůj život. Něco velmi důležitého mi může být darováno právě v lidech,
kteří jsou mi málo sympatičtí.
JEN PRO DNEŠEK CHCI KONAT DOBRO
Konání dobra vyvěrá z Boží dobroty. Nemusím konat nemožné, mohu činit jen to, co
je v mých lidských silách. Jeho dobrota totiž chce působit i skrze mne. Vykonám
pouze to, co je možné, a vše ostatní ponechám Bohu. Vždyť je to Bůh, kdo dobro dává
a působí.
JEN PRO DNEŠEK VYKONÁM DOBRÝ SKUTEK A NEBUDU O TOM
NIKOMU VYPRAVOVAT
Jak mohu žít, tak, aby v mém okolí přibylo trochu dobra?
JEN PRO DNEŠEK CHCI KONAT BOŽÍ VŮLI
V životě se vždy najde něco, co mi připravuje více starostí – nějaký nevyřešený
problém, který přede mnou narůstá a skličuje mě. Proto si určím pořadí věcí, které je
nutné vyřídit a předně vykonám něco konkrétního, do čeho se mi vůbec nechce, co již
dlouho odkládám. Když se k tomu nakonec odhodlám, jistě poznám, že mi najednou
zbývá více času na vše ostatní a jak mi je lehce. Vždycky smím důvěřovat, že Bůh mi
chce pomoci, stojí při mně a ukazuje mi cestu z každé životní situace.
JEN PRO DNEŠEK CHCI VĚŘIT V BOŽÍ PROZŘETELNOST
Bůh o mně ví a stará se o mne tak, jako by mimo mne nebylo nikoho na světě (i kdyby
okolnosti svědčily o pravém opaku). Bůh si mě váží, cení mě jako drahocenný šperk
a miluje mne jako svou milovanou dceru nebo syna.

JEN PRO DNEŠEK NEBUDU MÍT STRACH
Nebudu mít strach radovat se ze všeho, co je krásné, a budu věřit v dobrotu. Nebudu
mít strach před tím, co mě jednou může potkat. Vždyť tolikrát je v Písmu
připomínáno: „Neboj se, jsem s Tebou, držím Tě za ruku.“ Naše často „podzimní
nálada“ by se tak měla měnit v náladu spíše adventní. Strach a hrůza by se měly měnit
v očekávání krásného, co nám Pán přislíbil.
JEN PRO DNEŠEK SI VYBERU JEDEN Z TĚCHTO BODŮ...
www.vira.cz

Boží vůle nemusí být vždy to nejtěžší
Kdybychom si z řečtiny přeložili Mariino „staň se“ doslovně, znělo by: „Kéž se
mi stane podle tvého slova!“ Nikoli rezignace, ani strach, „co zase Pán Bůh
vymyslí“... Boží vůle nemusí být vždycky to nejlehčí, ale ani z principu to nejtěžší,
jak si někdy představujeme. Ale v nejhlubší podstatě nemůže být Boží vůle nic
jiného než láska a dobro, protože Bůh sám je Láska a Dobro nejvyšší.
Nevím proč, ale ještě jsem neviděl, že by si snoubenci dali na svatební oznámení
nápis „Buď vůle tvá…“. Zato na smutečních oznámeních se objevuje „Buď vůle
tvá“ často. Skoro by se vnucovala asociace, že Boží vůlí je většinou smrt člověka.
Naštěstí jde většinou spíše o vyjádření naší odevzdanosti ve zkoušce než
o rezignaci. Přesto se v nás někdy může ozvat: „Vzal jsi nám toho, kterého máme
rádi, tak co na to říct, když ty jsi Bůh – buď vůle tvá…“ Máme s Bohem a s jeho
vůlí opravdu tak špatné zkušenosti?
www.pastorace.cz

Ohlášky:
 Modlitební společenství bude ve čtvrtek v 18 hod. na faře v Hustopečích. Zveme všechny
zájemce o společnou modlitbu a četbu Písma svatého.

POUŤ DO ŘECKA
po stopách sv. Ondřeje, Pavla a sv. Cyrila a Metoděje se uskuteční v termínu od 15. do
22. 10. 2020. Cena je Kč 23.400,--. Cena zahrnuje: autobusovou dopravu na letiště
do Vídně a zpět, letenky se všemi poplatky (Vídeň - Thesaloniki, Atény – Vídeň),
autobusová doprava podle programu, 7x hotelové ubytování se snídaněmi a večeřemi,
prohlídky, průvodce, pojištění CK proti úpadku.
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aneb přečteme Písmo svaté za jeden rok
neděle
16. II.
Mk 7-9
Žl 26

pondělí
17. II.
Mk 10-12
Žl 27

úterý
18. II.
Mk 13-16
Žl 28-29

středa
19. II.
Ex 1-4
ŽL 30

čtvrtek
20. II.
Ex 5-8
Žl 31

pátek
21. II.
Ex 9-11
Žl 32

sobota
22. II.
Reflexe

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 16. 2. do 23. 2. 2020
Liturgický
kalendář
6. neděle v mezidobí
16. 2.
Pondělí
17. 2.

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Za † Alfréda a Marii Kalichovy
a živou a † rodinu

Černotín

9:30

Za živé a † farníky

Bělotín

11:00

Heřmanice 16:30

Úmysl mše svaté

Za † Martu a Josefa Žákovčíkovy

Na úmysl dárce

sv. Alexius a druhové

Středa
19. 2.

Černotín

14:00

Requiem za † Miloslava Hendricha

Bělotín

16:30

Za † Thomase, Bertuolda a Annu

Hustopeče

14:00

Requiem za † Annu Schneiderovou

Černotín

16:00

Na poděkování PB a PM za 30 let
života s prosbou o pomoc do dalších
let

Hustopeče

8:00

Za † Bedřicha a Marii Kubečkovy,
snachu Milenu, rodiče Zuvalovy, dvo
a živou rodinu Kubečkovu

Špičky

9:30

Za † Miroslava Humplíka, 4 bratry,
sestru, 2 švagrové, rodiče z obou
stran a živou rodinu

Bělotín

11:00

bl. Godšalk

Čtvrtek
20. 2.
sv. Nikefor

Pátek
21. 2.
sv. Petr Damiani

Sobota
22. 2.
Stolce sv. Petra, svátek

7. neděle v mezidobí
23. 2.
sbírka
Haléř sv. Petra

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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