Ročník XV.

24. květen 2020

Číslo 21.

7. neděle velikonoční

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Sk 1,12-14
2. čtení: 1 Petr 4,13-16
Ev.: Jan 17,1-11a

Věřím, že uvidím
blaho od Hospodina v zemi živých!
Žl 27

Kapka rosy z Božího slova: Následující slova z takzvané Ježíšovy velekněžské
modlitby zdůrazňují, že Kristovou celoživotní snahou byla oslava jeho
nebeského Otce… Stejně tak i mojí touhou by mělo být to, abych svým životem
stále více oslavoval svého Pána: aby Pán byl ve mně oslaven.

S Marií jsem se spřátelil až v pozdním věku
S Pannou Marií jsem se spřátelil až v pozdním
věku. Inspirovala mě k tomu, abych ji napodoboval
v její víře a lásce k Bohu. Obzvláště jsem si Marii
uvědomoval na poutích v Lurdech. Lurdy jsou podle
mě symbolem toho, že z bláta našich životů může
vytrysknout čistý pramen. Když totiž Bernadetta na
žádost Panny Marie hrabala prsty v hlíně na dně
jeskyně, lidé ji měli za blázna. Když klečela v blátě
a srkala špinavou vodu, nikdo to nechápal... Pak se ale
najednou objevila čistá voda, pramen, který učinil
z Lurd metropoli duchovní obnovy a vnitřního
očištění...
Já v tom spatřuji Boží volání, abychom neměli
strach ze své bídy a abychom v ní odhalili něžnou
přítomnost Boha.
V jednom mém divadelním představení pokleká
Ježíš před svou matkou a ukazuje ji jako vzor
k následování. „Moje matka a moji příbuzní jsou ti,
kdo slyší a plní Boží slovo,“ říká Kristus. Obracet se k Marii, učit se od ní, stát se
žákem v její škole evangelia nemá nic společného s klaněním se nějaké bohyni!

Křesťan dost dobře nemůže nectít Marii! Ona je odleskem nekonečné Boží něhy
ke všem, kdo volají Boha a doufají v něj! Dává-li nám Ježíš na kříži svou matku,
obrací-li se přitom na svého učedníka Jana, který reprezentuje nás všechny, a říká-li
mu, aby si vzal Marii k sobě, je to proto, že ona jako první uskutečňovala evangelium.
www.pastorace.cz

Když mám dojem,
že to nezvládnu a nedokážu
Od mládí mě fascinují hory. S tatínkem jsme se vypravovali do hor už jako malé
děti. Od té doby tam jezdím pravidelně. Poprvé mě ale hory skutečně uchvátily jako
malého desetiletého kluka v pohoří Karwendel. Tenkrát jsme tam společně zdolali
nejeden vrchol. Bylo to náročné, ale zároveň nás to mimořádně oslovilo.
Karwendel se svými kamenitými svahy ve mně předtím vždycky vyvolával dojem,
že jeho vrcholy jsou nedobytné a že by to mohli dokázat jenom profesionální
horolezci. Pak jsme však vyrazili po turisticky značených stezkách, které nás pomalu,
ale jistě vyvedly až na vrchol. Nebyly to nijak zvlášť obtížné výstupy, až kousíček
pod vrcholem se muselo trošku šplhat. Starší kluci ale nám malým vždycky pomohli
a podali nám ruce, abychom dokázali zdolat větší balvany. Pro mě, tehdy desetiletého,
byla velice důležitá tato zkušenost a toto poznání: Jakmile člověk před sebou uvidí
vysokou horu, bleskne mu hlavou, že ji nezmůže. Když se k ní ale krůček po krůčku
vypraví a cestou si stanoví různé mety, nakonec se mu podaří vrchol zdolat.
Přenesu-li tuto zkušenost na další životní oblasti, vyvodím z toho závěr, že si
nesmím okamžitě stavět před oči celou práci a celý problém, který řeším v plném
rozsahu a že se nesmím zaleknout velikosti úkolu. Nikdy bych se totiž neodvážil začít.
Jakmile se ale pustím do výstupu a připojím se k partě ostatních, náhle mohu
zvládnout i to, co se zpočátku zdálo nemožné.
Stále více chápu putování jako obraz své životní cesty. Každý její úsek má jinou
tvářnost. 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
údolní stín, obtížné výstupy i bolestná loučení.
Když člověk dojde až na vrchol hory, ví, že se celá ta námaha vyplatila. Ty úplně
poslední kroky bývají občas mimořádně náročné. Domníváme se, že máme vrchol už
na dosah, jenže cesta se vleče a je mnohem náročnější, než jsme si mysleli. Tím větší
je naše úleva, když to konečně dokážeme. Cítíme, že stálo za to projít všemi těmi
těžkostmi. Uvědomujeme si, jak velice může být blahodárné, že jsme dokázali zvládat
obtížné úseky výstupu. Že se vyplatilo přestát žízeň a pokračovat dál. Dojít do cíle.
Stanout na vrcholu a vychutnávat si ten nádherný rozhled.
Mnoho vrcholů v Alpách i na jiných horách korunuje vrcholový kříž. Není tam jen
tabulka s přesnou nadmořskou výškou. Kříže na vrcholcích znamenají mnohem víc –
že Ježíšova láska převyšuje všechno, že kříž je znamením vítězství. Veškeré utrpení

a nenávist světa byly přemoženy láskou Ježíše, který nás z kříže miloval nade všechno
a až do krajnosti.
Když Ježíš hovoří o své křížové cestě, prohlašuje: „A já, až budu ze země vyvýšen,
potáhnu všechny k sobě“ (Jan 12,32). U kříže mohu zcela zvláštním způsobem
vnímat, že mě objímá Ježíšova láska, která na nás proudí a obklopuje nás ze všech
stran.
Dosáhnout vrcholu hory je zkušeností zcela mimořádnou. Kolem vrcholového
kříže postávají lidé a oslavují své vítězství, totiž, že zvládli náročný výstup. Zapisují
se do vrcholové knihy a těší se z krásného rozhledu. Dostat se až nahoru je
povznášející okamžik.
Z vrcholu hory – od vrcholového kříže – se lze rozhlížet na všechny strany,
obdivovat krajinu a daleký rozhled. Když hledím dolů do údolí, jednotlivé domečky
a vesničky vypadají jako dětské hračky. Lidi na ulicích nedokážu z té výšky rozeznat.
Všechno všední jako by zůstalo tam dole a stalo se nedůležitým. Do zorného pole se
dostávají pouze podstatné věci. Všechno, co se tam dole zdálo tak důležité, tu ztrácí
na významu. Tady se cítím svobodný. Je to povznášející pocit, hledět do dálky
a pozorovat tu nádhernou horskou krajinu. Vrchol – převyšující všechno – mi dává
prožít štěstí.
www.vira.cz

Ohlášky:
 Od pondělí 11. V. je povolen počet účastníků bohoslužeb do 100 osob. Vzhledem k tomu, že je potřeba
dodržet odstup 2 metry, stále bude počet účastníků nedělních bohoslužeb omezen. Prosím všechny
farníky, aby nenavštěvovali bohoslužby v jiných farnostech, pouze ve své domovské!!! Bohoslužby
v týdnu již 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) a to v počtu 50 osob. Pro farníky přímo z Hustopečí bude mše
sv. odpoledne v 15 hod. – rovněž pouze pro 50 osob. V Černotíně je maximální počet 40 osob. Ve
Špičkách 30 osob. V Bělotíně by neměl být problém ani v neděli, za předpokladu, že přijdou pouze
místní farníci. Účast na bohoslužbě má přednostně rodina těch, kteří mají intenci. Prosím tedy Vás, kdo
máte v neděli danou intenci, abyste co možná nejrychleji, nahlásili počet osob, které se zúčastní
bohoslužby pověřené osobě: Hustopeče n/B – P. František (tel. 733 741 614), Černotín – Pavel
Šnejdrla (tel. 728 094 708) a Špičky – Karel Humplík (tel. 774 227 943).
 Prosím ještě jednou všechny farníky, aby se do úplného zrušení omezení počtu účastníků bohoslužeb,
neúčastnili mší svatých v jiných farnostech, ale pouze v jejich domácích!
 Májové pobožnosti: v Černotíně bude v neděli v 1700 hod.
 Milí farníci! Všichni se radujeme, že se můžeme navracet do našich kostelů a prožívat zde osobně mši svatou.
V době karantény jsme mohli ocenit všechny, kteří nám bohoslužby zprostředkovali skrze média. Ať už to byli
profesionálové v ČT, na Noe či v Proglasu, nebo řada kněží a obětavých věřících, díky nimž jsme mohli
sledovat bohoslužby z mnoha našich kostelů. Všem upřímné Pán Bůh zaplať. Ráda bych zde proto
připomněla, že dvě naše křesťanská média, TV Noe a rádio Proglas, vysílají jen díky darům svých příznivců.
A kromě bohoslužeb vysílají i řadu dalších kvalitních vzdělávacích a duchovních programů. Proto prosím,
nezapomínejme na ně a podporujme je i finančně. V Černotíně budu opět vybírat Vaše dary v hotovosti.
Můžete svůj dar zaslat i přímo. Čísla účtu: rádio Proglas: 4200043003/5500 TV Noe 6100000961/8040
Děkuji Marie Kaňovská
 Nabízím májová čtení, které je možné najít na adrese: www.ihustopece.cz/obcan/farnost/ke-stazeni/

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 24. 5. do 31. 5. 2020
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Hustopeče 8:00
7. neděle velikonoční

Černotín 9:30
11:00
Nejdek
Hustopeče 15:00

24. 5.

Úmysl mše svaté
Za Jarmilu a Františka Blažovy, syna
Pavla, Anežku a Václava Trčálkovy,
syna Václava, živé a † rodiny a dvo
Za živé a † farníky
Za ž ivé a † farnı́ky a občany Nejdku
Na úmysl dárce

Pondělí
25. 5.

Černotín

11:00

Requiem za † Stanislava Reka

sv. Beda Ctihodný,
sv. Řehoř VII.

Bělotín

14:00

Requiem za † Karla Ondřeje

Nejdek

14:00

Requiem za † Annu Lukášovou

Černotín

17:30

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

Středa
27. 5.
sv. Augustin z Canterbury

Sobota
30. 5.
sv. Zdislava, památka

Seslání Ducha Svatého

31. 5.

Hustopeče

S v ě t l e m

p r o

m é

Za † Josefa Plesníka, Vladimíra
Rýpara, za Zdeňka a Františku
Malíkovy, rodiče a dvo
Za Jiřího a Marii Dobešovy, k výročí
úmrtí 20 let, za rodinu Kelarovu,
Klvaňovu, Hradilkovu a živou
a † rodinu
Za † Jiřího Trusinu, živou a † rodinu
Trusinovu a Navrátilovu
Za † Evu Rabelovou, její rodiče,
živou a † rodinu Rabelovu

13:45

Májová pobožnost na hřbitově
(začátek v kostele)

15:00

Na úmysl dárce

n o h y

j e

t v é

s l o v o

aneb přečteme Písmo svaté za jeden rok
neděle
24. V.
Mt 17-19
Sir 3-4

pondělí
25. V.
Mt 20-22
Sir 5-7

úterý
26. V.
Mt 23-25
Sir 8-10

středa
27. V.
Reflexe

čtvrtek
28. V.
Mt 26-28
Sir 11-12

pátek
29. V.
Sd 1-3
Sir 13-14

sobota
30. V.
Reflexe
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