Ročník XVI.

11. duben 2021

Číslo 15.

Neděle Božího milosrdenství

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Sk 4,32-35
2. čtení: 1 Jan 5,1-6
Ev.: Jan 20,19-31
Žl 118

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,
jeho milosrdenství trvá navěky.

Kapka rosy z Božího slova: Evangelista popisuje, jak Pán přichází poprvé po
zmrtvýchvstání mezi své učedníky. Nezahrnuje je výčitkami za jejich předchozí
zbabělé chování. Naopak – nabízí jim hned prvními slovy jeden z největších
darů – dar pokoje.

Neděle Božího milosrdenství
Bratři a sestry, ve všech našich čtyřech
farních kostelech nalezneme obraz Božího
milosrdenství, který nám po celý rok,
a zvlášť o druhé velikonoční neděli
připomíná nejvýš milosrdné Srdce Ježíšovo.
Na tomto obrazu vycházejí z Ježíšova
otevřeného boku dva paprsky, bílý a červený.
O nich Pán Ježíš řekl svaté sestře Faustyně:
„Světlý paprsek znamená vodu, která
ospravedlňuje duše, červený paprsek
znamená krev, která je životem duší.“ A dále:
„Šťasten, kdo v nich bude žít, protože toho
nezasáhne ruka spravedlivého Boha.“
K těmto slovům můžeme použít užšího
výkladu a jednoduše říci, že v zobrazení
světlého paprsku se jedná o vodu křtu, která
smývá jakýkoli hřích a vinu; v zobrazení
červeného paprsku se pak jedná o eucharistii,

Tělo a Krev Páně, v nichž se předává život věčný. Použijeme-li širšího výkladu,
„voda, která ospravedlňuje duše“, je symbolem křtu, ale zároveň mnoha dalších
prostředků, kterých Bůh používá, aby člověka dovedl ke spravedlnosti: slz pokání,
potu tváře, almužny, nesení kříže, postu, modlitby. „Krev, která je životem duší“,
představuje eucharistii, ale také ostatní prostředky, kterých Bůh používá, aby posílil
a občerstvil duše: šlo by o veškeré projevy Ducha Svatého, jenž působí tak, jak působí.
V druhém čtení o svátku Božího milosrdenství se při mši svaté předčítá z Prvního
Janova listu:
Milovaní! Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, je narozen z Boha; každý, kdo miluje
Boha Otce, miluje i toho, komu on dal život. Podle toho můžeme poznat, že milujeme
Boží děti: když milujeme Boha a plníme jeho přikázání. Láska k Bohu záleží právě
v tom, že zachováváme jeho přikázání. Jeho přikázání nejsou těžká, protože každý,
kdo je narozen z Boha, vítězí nad světem. A to je vítězství, které přemohlo svět: naše
víra. Kdo vítězí nad světem, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? Ježíš Kristus je
ten, který přišel skrze vodu a krev; nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. A to
dosvědčuje Duch, protože Duch je pravda.
V biblickém komentáři k tomuto textu se píše o „vodě“, která znamená Kristův křest
v Jordáně a „krví“ se myslí jeho obětní smrt na kříži. Apoštol Jan zde snad naráží na
tehdejší bludnou nauku o Kristu, kdy někteří zastávali názor, že na Ježíše v řece
Jordánu sestoupil Duch Svatý, který jej pak před smrtí na kříži opustil. To apoštol Jan
nepřijímá, a vyznává přímo: Ducha Božího poznáte takto: každý duch, který vyznává,
že Ježíš přišel jako Mesiáš v těle, je z Boha; ale žádný duch, který Ježíše nevyznává,
není z Boha.
Voda a krev se zde stávají svědky Kristovy dvojí přirozenosti: božské i lidské. To
dosvědčuje Duch Svatý, který působí tak, jak působí, je podobný větru, který nelze
zachytit. Čteme-li po sobě pašije podle Marka a Jana, jako v letošním roce, můžeme
událostem na Golgotě rozumět i následovně: Pod křížem stál Longinus, setník, který,
když viděl, jak z probodeného boku Kristova vyšla krev a voda, svědkové lidství,
vyznává on – pohan, jistě pod vedením téhož Ducha Kristovo božství: „Tento člověk
byl opravdu Syn Boží.“
Závěrem, když se v myšlenkách vrátíme k obrazu Božího milosrdenství, naše úvahy
nad dvojí přirozeností Krista ukončuje tvrzení vespod obrazu: „Ježíši, důvěřuji ti.“
Zcela ti důvěřuji, neboť jako pravý člověk dokonale rozumíš celku našeho lidství
a jako pravý Bůh máš dostatek moci, abys nám dal to, oč tě s důvěrou žádáme.
S pozdravem a požehnáním
P. Václav Fojtík

Modlitba zasvěcení Božímu milosrdenství
Bože, milosrdný Otče, který zjevuješ svou lásku ve svém Synu, Ježíši Kristu,
a vyléváš ji na nás v Utěšiteli Duchu Svatém, Tobě dnes svěřujeme osud světa
i každého člověka.

Skloň se nad námi hříšnými, uzdrav naši slabost, přemož všechno zlo a dej všem
obyvatelům země poznat Tvé milosrdenství, aby v Tobě, trojjediný Bože, vždy
nacházeli zdroj naděje.
Věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvýchvstání svého Syna buď milosrdný
k nám i k celému světu. Amen
Touto modlitbou zasvětil Jan Pavel II. 17. srpna 2002 svět Božímu milosrdenství.

KÓD PRO DARY NA OPRAVU KOSTELA

Bankovní účet farnosti, zřízený pouze pro účely oprav hustopečského kostela:
296308046/0300.

PÁN BŮH ZAPLAŤ!

Ohlášky:
 Výuka náboženství bude v tomto týdnu takto: v pondělí 3. třída 1215 a 5. třída 1300
a ve středu 1. třída 1100.
 Večer chval se uskuteční v pátek od 19 hodin v kostele v Černotíně.
 Na Kněžský seminář se vybralo ve Špičkách 4.200,- Kč, v Hustopečích 12.621,- Kč,
v Bělotíně 10.632,- Kč a v Černotíně 5.767,- Kč. Na Svatou zemi se vybralo ve všech
farnostech 8.507,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
 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.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 11. 4. do 18. 4. 2021
Liturgický
kalendář
Neděle Božího
milosrdenství

11. 4.
Měsíční sbírka

Pondělí
12. 4.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Za † Františka Plesníka, rodiče, 2 bratry,
živou rodinu a za † rodiče Sehnalovy a dvo

Černotín

9:30

Za živé a † farníky

Bělotín

11:00

Za † Josefa Poláka, živou rodinu a dvo

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

Heřmanice 17:30

Za † rodiče Hasalíkovy, dvo a Boží ochranu
a pomoc

Hustopeče

7:00

Za Václava Jambora, manželku Květu,
jejich rodiče a sourozence

Černotín

17:30

Bělotín

17:30

Hustopeče

18:00

Za rodiče Štaffovy a Gronesovy, vnuka
Jaromíra, za živou a † rodinu s prosbou
o dar zdraví a ochranu PM

Černotín

17:30

Za Antonína Kelara, rodiče, bratra
a 2 sestry

Hustopeče

8:00

Za živou a † rodinu Pospíšilovu
a Kramolišovu

Špičky

9:30

Na úmysl dárce

Bělotín

11:00

Za živé a † farníky

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

sv. Julius

Úterý
13. 4.
sv. Martin I.

Středa
14. 4.
sv. Lambert

Čtvrtek
15. 4.
sv. Anastázie

Pátek
16. 4.
sv. Bernadetta
Soubirousová

Sobota
17. 4.
sv. Inocenc

3. neděle velikonoční

18. 4.

Tel. na faru:

mobil: 733 741 614

https://www.ihustopece.cz/farnost/

