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Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.

Kapka rosy z Božího slova: Ježíš je náš pastýř. On každého z nás zná jménem, nikdo
mu není lhostejný. Chce, abychom měli život v plnosti – jednou v nebi, ale v co
největší míře už i zde na zemi.

„Znám svoje ovce“
Ježíš nás připodobňuje v evangeliu k ovečkám, což nás může hodně poučit o tom,
jaké si nás přeje mít.
Ovci charakterizuje především její vnímavost.
Мoje ovce slyší můj hlas, říká Ježíš (Jan 10,27).
Slyšet a poslouchat jsou vlastnosti pro ovce
typické. Proto má v jejich životě rozhodující roli
pastýř. V současné době se poslušnost netěší
zvláštní popularitě, a to dokonce ani v církvi.
Třeba by nám pohled na chování oveček k pastýři
otevřel oči a pomohl překonat naši tvrdohlavost.
Dalším rysem charakterizujícím ovci je její
neschopnost se bránit. Posílám vás jako ovce mezi
vlky (Lk 10,3). A ovečka se vlkům nebrání. Její
jedinou obranou je mírná povaha. Oplatit útok
protiútokem vyvolává další vlnu násilí. Místo aby
se bránila, dává ovce svůj život.
Třetí a nejdůležitější její vlastností je osobní
vztah k pastýři. Ovečka pastýře zná a pastýř ji zná
též, nejen obecně, ale i každou osobně. Každou
volá jménem (srov. Jan 10,3). Jenom pomyšlení,
že člověk je pastýři znám a že je jím milován,
dává životu hluboký smysl. Možná nejsme dobré
a věrné ovce. Možná jsme mnohokrát zradili

pastýře i ostatní ovce ve stádě. Když ale zabloudíme, náš pastýř se nás vydá hledat.
Najit ztracenou ovečku mu působí velkou radost.
www.vojtechkodet.cz

SKRZE MARII K JEŽÍŠI
Duchovní cestu Skrze Marii k Ježíši představil ve své knize O pravé mariánské úctě
svatý Ludvík Maria Grignion z Montfortu. V dnešní době je možná trochu hůře
pochopena. Myslím však, že platí stále stejně. Svědčí o tom i moje osobní zkušenost.
Nikdy jsem nepochyboval o úloze Panny Marie v duchovním životě křesťana. Nepřikládal
jsem jí však zvláštní význam.
Obrat nastal před několika lety. Neumím to vlastně ani uspokojivě vysvětlit. Najednou,
bez nějakého vnějšího popudu, jsem začal být přitahován k modlitbě růžence. S touto
modlitbou začal ve mně ožívat vztah k Matce Boží intenzitou, jakou jsem dříve neznal.
Zároveň se ve mně začal prohlubovat vztah k Bohu a ke svatým. Začal jsem lépe chápat
a prožívat některá tajemství křesťanské spirituality, především dvě, která spolu úzce
souvisí: poselství svaté Faustyny Kowalské o Božím milosrdenství a úctu k symbolu Boží
lásky – Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, jak nám ji zprostředkovala svatá Markéta Marie
Alacoque. Stala se mi blízkou osoba svatého Maxmiliána Marii Kolbeho, který je znám
především svou obětí života v koncentračním táboře Osvětim. Tato oběť však nepřišla
z ničeho nic. Vyšla z jeho spirituality, která spočívá ve svěření se Panně Marii na cestě
ke svatosti. Svatost záleží ve sjednocení se s Kristem. Panna Maria jako jeho matka je
zcela jistě tou nejlepší průvodkyní na této cestě.
Svatý Ludvík Maria Grignion krásně vystihuje, v čem tkví podstata mariánské úcty:
„Mariánská úcta spočívá v tom, že se úplně celí oddáme Panně Marii, abychom skrze
ni úplně celí patřili Kristu.“ Oslovila mě ještě jedna jeho myšlenka: „Skrze Marii se začala
spása a skrze Marii bude také dovršena.“ Spása se začala příchodem Ježíše Krista na svět.
Tento příchod se uskutečnil skrze jeho Matku Marii, která je prvním vykoupeným
člověkem. Dovrší se, když s její pomocí přijmeme Kristovo dílo vykoupení do našich
životů.
Tato myšlenka mě přivedla k následující úvaze o Mariině úloze v dějinách spásy:
V posledních několika staletích můžeme být svědky narůstajícího významu mariánské
úcty v životě církve. Myslím, že v současnosti graduje, i když to na první pohled nemusí
být tak patrné. Může nás napadnout otázka, jak se tento narůstající význam shoduje s onou
tichou dívkou z Nazareta, jak nám ji představuje Bible. Neprotiřečí si tyto dva pohledy?
Nemyslím si, že by si protiřečily. Maria v Bibli opravdu mnoho nemluví, je spíše v pozadí.
Bible však zachycuje pouze důležité části Mariina života, jen to, co Bůh chce, abychom
o ní věděli. Každodenní život, tak jak probíhal, nezachycuje. Maria je Ježíšova matka
a určitě s ním komunikovala jako každá jiná matka. Od Kristovy smrti na kříži je i naší
matkou. Proto se její komunikace s námi během dějin zintenzivňuje. Představuje se nám
jako ta, která nás nejbezpečněji provede všemi životními úskalími ke svému Synu, který
jediný může být konečným cílem našeho života. Duch Svatý nás vede dál. Nezůstáváme
stát na místě. Dějiny spásy se rozvíjejí a s nimi se rozvíjí i Mariina úloha v nich.

Mohu říci že Ježíš mě dovedl ke své Matce a ona mě zase vede zpět k Ježíši. Není to
však obyčejný „koloběh“, jdeme do větší hloubky. Panna Maria je tou, která k nám přivádí
Boha. Kdysi dávno dala Ježíše lidstvu a tento úkol plní stále, protože je Matkou Boží
i naší. Dává ho každému z nás i v dnešní době. Je to ona, která nám může svého Syna
představit v plnosti. O tuto možnost, která je nám nabídnuta samotným Bohem, bychom
se neměli nechat okrást. „Skrze Marii k Ježíši“ směřuje k „Totus Tuus“, biskupskému
heslu papeže Jana Pavla II., které se stalo jeho heslem životním a přivedlo ho ke svatosti.
Není sám. Toto nasměrování přivedlo ke svatosti rovněž Ludvíka Mariu Grigniona
z Montfortu a Maxmiliána Kolbeho. Svatost není nadstandard. Je to nutnost. Můžeme se
přidat.
www.immaculata.cz

Ohlášky:
 Milovaní farníci, bratři a sestry, v současné době je povolena účast na bohoslužbě pro
maximálně 15 osob (včetně kněze a nutné asistence). Navíc je potřeba kostel vždy řádně
vyvětrat a dezinfikovat. Proto budou zatím mše svaté slouženy pouze v Hustopečích, a to
veřejně neohlášené. Aby byla snadná kontrola nad počtem účastníků, proto prosím Vás, kteří
byste chtěli přijít na mši svatou, abyste mě kontaktovali a domluvili si den a čas, kdy bude
mše svatá slavena. Nedělní povinnost být fyzicky na mši sv. je stále dispenzována. Využijte,
prosím, možnosti TV Noe, rádia Proglas, či jiných on-line přenosů. Je třeba se přenosu
účastnit plně, tedy, ne že si pustím mši sv. jako kulisu. Pohřby budou stále pouze v úzkém
kruhu rodiny. Já jsem na faře k dispozici. Ať už budete potřebovat sv. zpověď, nebo budete
chtít svaté přijímání, stačí se domluvit: a) osobně b) na tel. čísle: 733 741 614 c) přes email:
farahustopece@gmail.com V modlitbě na Vás pamatuje a žehná P. František Antonín Dostál.
 Od pondělí 11. V. je povolen počet účastníků bohoslužeb do 100 osob. Bohoslužby v týdnu
již tedy budou dle tradičního pořadu bohoslužeb. Změna bude o nedělích v Hustopečích n/B,
kdy ranní mše sv. v 8 hod. bude pouze pro farníky z filiálních vesnic, které patří do farnosti
(Dub, Milotice, Poruba a Vysoká – řazeno abecedně). Pro farníky přímo z Hustopečí bude
mše sv. odpoledne v 15 hod. Prosím všechny farníky, aby se do úplného zrušení omezení
počtu účastníků bohoslužeb, neúčastnili mší svatých v jiných farnostech, ale pouze v jejich
domácích!
 Svátky a památky v týdnu: v pondělí 4. 5. sv. Floriána, ve středu 6. 5. sv. Jana Sarkandra,
v pátek 8. 5. Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Vstoupili jsme do mariánského měsíce května. Nabízím májová čtení, které je možné najít na adrese: www.ihustopece.cz/
obcan/farnost/ke-stazeni/
 Kostel v Hustopečích bude otevřený od rána do večera, ale pouze předsíň. Prosím, abyste
mezi sebou dbali bezpečné vzdálenosti. V Černotíně bude kostel otevřený v neděli od 17 do
18 hod.
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Prožíváme neděli dobrého Pastýře, kterým je Ježíš Kristus. Každý kněz
má být knězem Kristovým. Za kněze je třeba se modlit. Proto nabízím
modlitbu za kněze a pro každého věřícího člověka prosbu, abych nezemřel
bez kněze.
MODLITBA ZA KNĚZE
Otče, všemohoucí věčný Bože, původce lidské důstojnosti a dárce všech
milostí, skrze tebe se všechno rozvíjí a upevňuje. Ty utváříš svůj lid jako
královské kněžstvo a volíš si z něj služebníky, aby v síle Ducha Svatého
zastávali různé úřady a sloužili Kristu, tvému Synu.
On ti mocí Svatého Ducha sám sebe přinesl jako oběť neposkvrněnou,
a na svém poslání dal účast svým apoštolům, za které prosil, aby byli posvěceni pravdou. Tys jim pak dal pomocníky, aby po celém světě zvěstovali
a naplňovali dílo spásy. Obnov v nitru svých služebníků Ducha svatosti;
ať příkladem svého života upevňují mravní řád. Ať se svým biskupem
poctivě spolupracují a slova evangelia, která hlásají, ať milostí Ducha
Svatého přinášejí hojný užitek v lidských srdcích a šíří se do všech končin světa.
Ať jsou věrnými správci tvých tajemství, aby se tvůj lid neustále
obnovoval koupelí znovuzrození a sytil z darů tvého oltáře, aby hříšníci
docházeli odpuštění a smíření a nemocným se dostávalo útěchy a pomoci.
Ať se všichni společně dovoláváme tvého milosrdenství pro lidi i pro celý svět.
Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť
on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
ABYCH NEZEMŘEL BEZ KNĚZE
Prosím Tě pokorně, Ježíši, můj Vykupiteli, pošli mě, mým příbuzným,
známým a dobrodincům v posledních hodinách života zbožného kněze,
který nosí v prsou Tvé milující srdce. On kéž mě podá Tvé Tělo pod způsobou
chleba, udělí svaté pomazání, požehnání svatého Otce a kéž vede můj
hasnoucí pohled ke kříži, k Tobě ukřižovaný Spasiteli, sílo a naděje má! Byť
se mi dostalo jít údolím smrti, nebudu se bát zlého, neboť Ty se mnou jsi.
Pak klidněji předstoupím před Tebe, abych vydal počet.
Pro Tvůj krvavý pot, pro Tvou opuštěnost na kříži, nedopusť, Bože, abych
zemřel nepřipraven, nezaopatřen.
Maria, Matko svaté naděje, pros za mě v hodinu mé smrti a vypros
potřebných milostí knězi, který mě bude naposledy zpovídat.
Svatý Josefe, útěcho umírajících, pomáhej i Ty mocnou přímluvou.
Ježíši, Maria, Josefe, Vám věnuji své srdce i svou duši. Ježíši, Maria,
Josefe, stůjte při mně v posledním boji. Ježíši, Maria, Josefe, s Vámi ať
v pokoji odejde má duše. Amen.
P. František Antonín Dostál, duchovní správce
ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín. Vydává
P. František Antonín Dostál.

