Ročník XV.

23. únor 2020

Číslo 8.

7. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Lv 19,1-2.17-18
2. čtení: 1 Kor 3,16-23
Ev.: Mt 5,38-48
Žl 103

Hospodin je milosrdný a milostivý

Kapka rosy z Božího slova: Pán Ježíš příkazy Starého Zákona přivádí až do
krajnosti: zde mluví o radikálním odpuštění a radikální lásce. On sám mi jde
příkladem v naplňování těchto požadavků. Boží slovo přesto není jednoduchým
návodem k životu. Pán je ke mně velmi náročný, protože mě velmi miluje!

Jaký smysl má pro nás křesťany odpírat si
to, co je samo o sobě dobré a užitečné? Bible
a celá křesťanská tradice učí, že půst je velkou
pomocí v předcházení zlému jednání. Ježíš
ukazuje hluboký smysl postu: pravý půst je
v plnění vůle Nebeského otce, který „vidí i to,
co je skryté“ (Mt 6,18).
Postní doba je příležitostí vrátit se k postní
praxi, která pomáhá potlačit vlastní egoismus
a otevřít srdce lásce k Bohu a bližnímu.
Odříkání se materiálního pokrmu, sytícího
tělo, připravuje člověka, aby naslouchal Kristu
a sytil se jeho slovem spásy. Postem
a modlitbou Bohu dovolujeme, aby přicházel
On sám sytit nejhlubší hlad, který zakoušíme ve svém nitru: hlad a žízeň po Bohu.
Postní doba nám umožňuje uvědomit si těžkou situaci mnoha lidí
a napodobovat jednání Dobrého Samaritána. Můžeme se dobrovolně zříci něčeho
ve prospěch druhých. Vyzývám vás proto, abyste se v postní době zaměřili na
osobní i společný půst, na naslouchání Božímu slovu, na modlitbu a dobročinnost.

Sbírky pro chudé z toho, co jsme si sami odřekli, jsou totiž prastarou praxí církve
od jejích počátků.
Drazí bratři a sestry, otevřeme svá srdce pro oživující působení Božího Slova.
Postní doba ať nás skrze naslouchání Slovu, skrze modlitbu a ukázněný životní
styl vede k obrácení a upřímné lásce k ostatním lidem.
Postní doba rozšiřuje náš horizont, orientuje nás k životu věčnému. Na této
zemi jsme totiž jen poutníci, nemáme zde stabilní vlast, ale hledáme tu budoucí,
jak říká Bible (srov. Žid 11,16). Postní doba nám dává pochopit relativitu
pozemského života a uschopňuje nás k nezbytnému odříkání a osvobozuje ke
konání dobra.
www.vira.cz

Ďáblova lež. A co na to Bůh?
Když Ježíše ukřižovali, členové velerady se mu vysmívali: „Jiným pomohl, ať
pomůže sám sobě, je-li Mesiáš, Boží Vyvolený!“ Posmívali se mu i vojáci,
přistupovali, podávali mu ocet a říkali: „Když jsi židovský král, zachraň sám
sebe!“ Lk 23,35-36
Obraz Ježíše ukřižovaného: mlčící, bezmocný, vysmívaný, opuštěný.
A na druhé straně obraz Krista vzkříšeného, toho, který je mocnější než sama smrt.
Který je nám bližší?
Možná se podvědomě raději utíkáme k obrazu Ježíšova vzkříšení. Ve svém
životě však potřebujeme vstřebat oba dva. Podivný závěr Ježíšova života – kříž –
nebyl chybou v Božím projektu. Bůh ho zahrnul do svého plánu záchrany člověka.
Proč? Naše srdce zasáhl totiž jed ďáblovy lži: „Nejsme dost dobří a Bůh s námi
není spokojen“. Mnozí si tak myslíme, že svou hodnotu musíme neustále zvyšovat,
například svými dobrými výsledky.
Mnohdy pak podvědomě pracujeme jen na svém lepším obrazu, např.
úspěšného, zbožného či oblíbeného supermana, co všechno zvládá s úsměvem.
Denně se možná snažíme dokázat si, že za něco stojíme, že „na to máme“. Jak je
těžké vzdát se pocitu vlastní důležitosti! Jenže s pohledem upřeným k vlastním
zásluhám srdce zůstává tvrdé a studené. Vlastní úspěchy nám přinášejí jen dočasný
pokoj. Dnes jsou tu a zítra...? Další klopotné nasazení; jen neselhat. Můžou nás
také sžírat pochybnosti: udělal jsem dost? Často zbude v srdci jen prázdnota. Když
pak navíc zakusíme vlastní selhání, přijdou nemoci, krize, nedaří se, připadáme si
ztracení, daleko od Boha: „Zpátky to už nikdy nedáme.“
Ježíš věděl, co takový jed v srdci způsobí, jak je nebezpečný. Že vede
k uzavřenosti, k životu bez Boha, k zášti, k závisti, k nepokoji a ke smrti. Bůh
v Ježíši přišel, aby nás z této slepé uličky vyvedl. Jeho „ano“ ke každému člověku,

přes náš nezájem, nedůvěru, odmítnutí, ho nakonec stálo všechno, co měl.
Neponechal si nic ze své moci, důstojnosti, zřekl se všeho, daroval svůj život,
abychom uvěřili.
Boží obraz na kříži říká životu každého z nás opět své „ano“. „Abys pochopil,
byl jsem ochoten dát za tebe vše.“
Stačí k němu natáhnout ruku, povede tě k Životu.
Děkuji, Ježíši.
www.vira.cz

Ohlášky:
 Popeleční středa je dnem přísného postu, kdy platí zdrženlivost od masa a újma
v jídle (zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let). Tímto
dnem nám začíná postní doba! Trvá 40 dní, nepočítají se neděle (proto se začíná
ve středu před první nedělí postní). Celá postní doba je časem, v němž se církev
zvláště věnuje kajícnosti. Proto se vyhýbáme veřejným zábavám a tanci.
 Křížové cesty v Černotíně budou 45 minut přede mší svatou, v Bělotíně 45 minut
přede mší svatou.
 Také v letošní postní době se můžeme zapojit do postní almužny. Můžete si vzít
papírovou pokladničku, do které střádejte. Pamatujme na vdovu z Evangelia, kterou
Ježíš pochválil, i když vhodila jen asi dva haléře. Příklad: když Vám v obchodě vrátí
drobné, tak je můžete vhodit do pokladničky, děti místo lízátka či čokolády mohou
daný obnos věnovat na potřebné (tak se učí solidaritě).
 Svátost smíření v Hustopečích bude v pátek od 1530 do 1600, kdy začne křížová cesta.
 Spolčo mládeže se sejde v pátek v 19 hod. na faře v Hustopečích. Jsou zváni všichni
mladí nejen k modlitbě, ale i k společnému setkání.

POUŤ DO ŘECKA
po stopách sv. Ondřeje, sv. 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
23. II.
Ex 12-14
Př 1-2

pondělí
24. II.
Ex 15-17
Př 3-5

úterý
25. II.
Ex 18-20
Př 6-8

středa
26. II.
Ex 21-24
Př 9-10

čtvrtek
27. II.
Ex 25-27
Př 11-13

pátek
28. II.
Ex 28-31
Př 14-15

sobota
29. II.
Reflexe

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 23. 2. do 1. 3. 2020
Liturgický
kalendář
7. neděle v mezidobí
23. 2.
sbírka
Haléř sv. Petra

Středa
26. 2.
Popeleční středa
den přísného postu

Pátek
28. 2.

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

Za živé a † farníky

Černotín

16:30

Za † Miladu Robovou, manžela,
živou rodinu a dvo
Za † Jaromíru Rýparovou, za živé
a † z rodiny Mihlovy a Rýparovy
a za dvo
Za † Marii a Valentina Kopřivovy,
živou a † rodinu a dvo

Hustopeče 18:00

Hustopeče

sv. Roman

Sobota
29. 2.

Úmysl mše svaté
Za † Bedřicha a Marii Kubečkovy,
snachu Milenu, rodiče Zuvalovy, dvo
a živou rodinu Kubečkovu
Za † Miroslava Humplíka, 4 bratry,
sestru, 2 švagrové, rodiče z obou
stran a živou rodinu

16:00

pobožnost Křížové cesty

16:30

Za Josefa Jaška, Josefa Horáka,
rodiče z obou stran, živou rodinu
a dvo
Za † Antónii Hubovou, manžela
Karla a živou rodinu

Špičky

16:00

Hustopeče

8:00

Za živé a † farníky

Černotín

9:30

Za † Antonína Petržílka a za † rodiče
z obou stran

Bělotín

11:00

Za živou a † rodinu Hanákovu a dvo

Hustopeče

14:00

pobožnost Křížové cesty

Volná intence

sv. Kasián

1. neděle postní
1. 3.
Měsíční sbírka

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