Ročník XVI.

7. březen 2021

Číslo 10.

3. neděle postní

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Ex 20,1-17
2. čtení: 1 Kor 1,22-25
Ev.: Jan 2,13-25
Žl 19

Pane, ty máš slova věčného života.

Kapka rosy z Božího slova: V dnešním evangeliu Pán vystupuje nezvykle tvrdě.
Mohu vnímat, že Ježíš je nejen laskavý, ale i odvážný a statečný. Stojí za
pravdou i tehdy, když ví, že mu jeho postoj může velmi uškodit.

Promluva k 3. neděli postní
Chvála Kristu.
Bratři a sestry, bude to již rok, co začala nejrůznější
omezení v souvislosti s pandemií koronaviru. Během
tohoto roku přišlo mnoho z nás o někoho z rodiny,
o blízkého či známého člověka, který nákaze podlehl.
Tvářit se, že nákaza neexistuje, že je to celé mediální
smyšlenka, to už nás opouští. O to více na nás celá ta
věc jako každé zlo doléhá. Obchází jako řvoucí lev
a vyvolává strach, mrzutost, hněv. Apoštol Petr to takto
ve svém listu popisuje v souvislosti s ďáblem. Pak radí:
Postavte se proti němu silní vírou. Myslím, že stojí za to,
zde citovat celý úryvek z Petrova listu jako dopis pro naše
církevní obce v Hustopečích, Špičkách, Černotíně
a Bělotíně:
Milovaní! Opásejte se všichni ve vzájemném styku
pokorou, neboť `Bůh se staví proti pyšným, ale dává
milost pokorným'. Pokorně se proto skloňte pod mocnou
ruku Boží, a on vás povýší, až k tomu přijde čas. `Na něj
hoďte všechnu svou starost', vždyť jemu na vás záleží.
Buďte střízliví a bděte, protože váš protivník ďábel jako
řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl zhltnout.
Postavte se proti němu, silní vírou. Víte přece, že vaši bratři po (celém) světě musejí také tak trpět. Když
teď nakrátko snesete utrpení, Bůh, dárce veškeré milosti, který vás pro (zásluhy) Krista Ježíše povolal
ke své věčné slávě, sám vás zdokonalí, utuží, utvrdí a upevní. Jemu patří vláda na věčné věky. Amen.
Rád bych vám, bratři a sestry, touto psanou promluvou nabídl duchovní posilu v připomenutí těžkostí,
které zakoušeli Izraelité putující do Zaslíbené země. Víte, že opustili Egypt, kde sice žili v otroctví, ale
nebylo jim nejhůř. Při cestě pouští vzpomínají na hrnce masa a chléb do sytosti, také ryby, okurky,

melouny, cibuli a česnek. Budeme-li uvažovat nad smyslem této čtyřicetileté cesty pouští, dojdeme
k závěru, že byla nutnou pro posílení důvěry v Boha, který nabízí tu nejlepší z možných cest. Když se
však člověk rozhodne ve své svobodě pro cestu jinou, (ať už skutkem, nebo jen v mysli za ustavičného
reptání), začíná škodit sám sobě i celému společenství. Kdyby měli Izraelité důvěru v Boha a neuvažovali
po svém, nemuseli se trmácet pouští čtyřicet let.
V liturgii třetí postní neděle uslyšíme o vyhlášení Desatera. K cestě jakoukoli pouští i slzavým údolím je
nám dáno deset Božích přikázání jako značky, které nás správně vedou k cíli. Objevujme stále znova a do větší
hloubky, jak tato přikázání coby ukazatele směru stojí na cestě života a vedou k Zaslíbené zemi.
S pozdravem a požehnáním
P. Václav Fojtík

DOBA POUŠTNÍ
Právě jsme vstoupili do doby postní. Jak praví titulek mého dnešního komentáře, rád bych se na ni
podíval jako na dobu pouštní. Na začátku každé postní doby se v kostelích čtou texty ze začátků
evangelií, kde Ježíš odchází do pouště. Poušť je jeden z nejsilnějších symbolů ve spiritualitě. Mnoho
aspektů pouště jako takové, a zvláště mnoho aspektů lidského pobytu a života na poušti nějak souvisí
anebo přímo zrcadlí to, co se odehrává uvnitř nás samotných.
Podívejme se na několik derivátů slova poušť, které nám pomohou zahlédnout některé z podstatných
aspektů duchovního života, které se týkají každého z nás. Ponechám stranou, co z čeho přesně jazykově
pochází. Připomenu jen, že biblický výraz použitý pro místo, kam Ježíš odchází, je eremos topos,
opuštěné místo. Nemusí to tedy znamenat poušť, tak jak si ji obvykle představujeme. Může to znamenat
prostě místo, kde je člověk sám. Nejenom sám ve smyslu opuštěný, tedy sám bez lidí, ale také sám ve
smyslu sám sebou a sám s Bohem. Být takto opuštěný neznamená být jenom bez druhých, ale také být
ovlivněn pouští. Takto můžeme v pozměněném smyslu slova říci o Ježíši, že když se vrátil z pouště, byl
touto zkušeností proměněn, byl opuštěný. Bude to nyní zřejmější při mých dalších, i když z jazykového
hlediska možná trochu umělých variacích slova poušť.
1.
Opouštět. Odejít na poušť znamená opouštět místa, vztahy a způsoby, které pro nás po jistou
dobu byly neodmyslitelné. Pro Ježíše to znamenalo opustit své rodinné zázemí a svůj dosavadní způsob
života. V naší spiritualitě to znamená stále znovu opouštět to, co nám náš rozum, naše srdce a naše
svědomí radí, že máme nechat za sebou.
2. Odpouštět. Přebývat na poušti znamená přebývat v prostoru, který je prostý výčitek. Neodpuštěné
křivdy jsou zátěží, se kterou se dá jít vpřed jen velmi pomalu a někdy vůbec. Často jsme samozřejmě
ochotní odpustit, ale odpuštění je obousměrný vztah. Jestliže chceme odpustit, ale není tu receptivní
partner, který by o odpuštění žádal, nebo by byl alespoň ochoten ho přijmout, pak takové jednostranné
odpuštění zůstává velmi nedokonalé, nedokonané. Neodpuštění nás nepustí na poušť.
3. Dopouštět. Častěji slýcháme o tom, že Bůh věci dopouští. Ale když je dopouští Bůh, proč bychom
nemohli dopouštět my? Seriózní spiritualita neusiluje za každou cenu o zabránění událostem, které
považujeme za negativní, za něco, co by se nemělo stát. Solidní spiritualita, která prošla pouští, umí
dopouštět.
4.
Připustit si. Připouštět si, co nám není pohodlné, je podmínkou proto, abychom mohli odpustit
i sami sobě. Jsem přesvědčen, že je pro nás většinou přirozené a snadné být připravení odpustit
někomu, kdo nám ublížil. O něco náročnější může být nechat si odpustit. Ale odpustit sami sobě, to je
z této trojice to nejtěžší. Připustit si pravdu o sobě neznamená ale jenom připustit si svá selhání.
Znamená to připustit všechno. Na poušti si člověk nemůže příliš vybírat. Nemůže z reality věci vypouštět.
Spiritualita, která systematicky vypouští některé složky našeho života a vztahů, nakonec s degeneruje,
protože zůstane povrchní.
5.
Zapouštět kořeny. Kdo na poušti nezapustí své kořeny dostatečně hluboko, jeho povrchnost ho
zahubí. Povrch je dobrý. Ale není to hloubka. Solidní spiritualita, která prošla pouští, ví, že bude-li

odkázána na povrch, bude jako zrno zaseté na skalnatou zemi, kde nemá dost hlubokou půdu. Dnes už
víme, že mnoho rostlin dokáže sdílet vodu a živiny s ostatními rostlinami v okolí. Kdo zapustil kořeny
hluboko a ocitne se tak blízko zdroji vláhy, může tento pramen sdílet i s ostatními, kteří zůstali na
povrchu. To je solidarita poustevníků, obyvatel pouště.
6.
Pouštět. Pouštět věci ze svých rukou, kterými se je snažíme zachytit, někdy zastavit, jindy zase
obrátit jejich směr. Pouštět věci, které chtějí nebo mají odejít. Pustit domů návštěvu, kterou svojí
pohostinností nutíme zůstávat déle, než ona chce. Pustit z rukou nástroje, které do nich bereme, ale
používám je jinak, než k čemu jsou určeny. Když bereme do rukou otěže, ale používáme je jako bič, je
třeba je pustit. Někdy je také potřeba pustit z rukou i věci, které děláme dobře.
Ještě jedna poznámka. Ježíše na poušť vyvedl Duch a vracel se odtamtud v síla Ducha. Kdo opouští
to, co mu překáží v dobré cestě, odpouští sobě i ostatním, zapouští své kořeny do hloubky, bude čerpat
z pramene Ducha a sám se pak stane studnicí k osvěžení ostatních.
Toto není jediný jazyk, kterým lze mluvit o naší spiritualitě nebo o poušti. Je to jen jedna malá slovní
hra, která nám může pro tuto postní dobu sloužit třeba jen jako mnemotechnická pomůcka připomenutí
některých aspektů našeho vztahu s Bohem, s ostatními lidmi i s námi samotnými. V tomto smyslu jsme
všichni poustevníci. Všechny nás Duch vede na poušť a vrací posilněné, abychom mohli podpírat ostatní.
www.vaticannews.va

Litanie k sv. Josefovi
Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás!
Kriste, vyslyš nás!
Otče z nebes, Bože! - smiluj se nad námi!
Synu, Vykupiteli světa, Bože!
Duchu Svatý, Bože!
Svatá Trojice, jeden Bože!
Svatá Maria, - oroduj za nás.
Svatý Josefe,
Slavný potomku Davidův,
Světlo patriarchů,
Snoubenče Boží Rodičky,
Nevinný ochránče Panny Marie,
Pěstoune Syna Božího,
Bedlivý strážce Kristův,
Hlavo Svaté Rodiny,

Josefe spravedlivý,
Josefe čistý,
Josefe moudrý,
Josefe statečný,
Josefe poslušný,
Josefe věrný,
Zrcadlo trpělivosti,
Milovníku chudoby,
Vzore dělníků,
Ozdobo domácího života,
Ochránče panen,
Záštito rodin,
Útěcho nebohých,
Naděje nemocných,
Patrone umírajících,
Postrachu duchů pekelných,
Ochránče Církve svaté,

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa! Odpusť nám, Pane!
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa! Uslyš nás, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa! Smiluj se nad námi!
K. Ustanovil ho pánem domu svého.
L. A správcem všeho statku svého.
Modleme se:
Bože, jenž jsi v nevýslovné prozřetelnosti vyvolil svatého Josefa za snoubence nejsvětější
Rodičky Své, dej nám, prosíme, abychom si zasloužili míti toho přímluvcem na nebi, jehož
uctíváme jako ochránce na zemi. Jenž jsi živ a kraluješ na věky věkův. Amen.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 7. 3. do 14. 3. 2021
Liturgický
kalendář
3. neděle postní
7. 3.
Měsíční sbírka
Pondělí
8. 3.

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Špičky
Bělotín

9:30
11:00

Hustopeče
Hustopeče

14:00
19:00

Úmysl mše svaté
Na poděkování za 80 let života s prosbou
o Boží požehnání a za živou a † rodinu Veselou
Za živé a † farníky
Za † rodiče Gassmanovy a Orgoňovy,
živou rodinu a dvo

pobožnost Křížové cesty
(tichá) eucharistická adorace

Heřmanice 17:30

Za vedení DS a živou víru pro děti

Hustopeče

7:00

Za † Františka Hudečka, † rodiče
a živou rodinu

Černotín

16:30

Za † Josefa Hýžu, rodiče, 2 bratry
a živou rodinu

Bělotín

16:30

Za živou a † rodinu Hanákovu a dvo

16:00

pobožnost Křížové cesty

16:30

Za živou a † rodinu Sedláčkovu, Vránovu a dvo

Špičky

16:00

Za † Josefa a Marii Syptákovy, syna Václava
a rodiče z obou stran

Hustopeče
Černotín
Bělotín

8:00
9:30

Za Františka Hajdu, 2 rodiče, živou rodinu a dvo

11:00

Hustopeče
Hustopeče

14:00
19:00

sv. Jan z Boha

Úterý
9. 3.
sv. Františka Římská

Středa
10. 3.
sv. Jan Ogilvie

Čtvrtek
11. 3.
sv. Eulogius z Kordoby

Pátek
12. 3.

Hustopeče

sv. Kvirin

Sobota
13. 3.
sv. Patricie (Vlasta)

4. neděle postní
14. 3.

Za živé a † farníky
Za † Anežku a Josefa Hošťálkovy
a jejich sourozence

pobožnost Křížové cesty
(tichá) eucharistická adorace

Ohlášky:




Křížové cesty v Černotíně budou 45 minut přede mší svatou, v Bělotíně 45 minut přede mší svatou.
Během měsíce března, měsíce sv. Josefa, v tomto roce sv. Josefa po mši svaté připojíme litanie ke
sv. Josefovi (pondělí – pátek).
Připojme se sami či společně v rodinách každý večer ve 20.00 h. k modlitbě růžence za ukončení
pandemie COVID-19, za zdravotnický personál, všechny nemocné, opuštěné a seniory, aby v těchto
obtížných časech nalezli útěchu. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem,
který je vždy k dispozici.
Tel. na faru:

mobil: 733 741 614

