Ročník X VI.

11. červenec 2021

Číslo 28.

15. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: A m 7 , 1 2 - 1 5

2. čtení:      

E v.: M k 6 , 7 - 1 3
Ž l 85 P a n e , u k a ž n á m s v é m ilo s r d e n s t v í!
Kapka rosy z Božího slova: J ežíš si vybírá dvanáct chudých, nevzdělaných a hříšných apoštolů, aby hlásali jeho jméno. Oni se nevymlouvají na svou slabost
a neschopnost a poslušně přijímají Pánovo poslání.

K omu by sem tam nějaký člověk nelezl – jak se říká – na nervy? Je tolik lidských
povah, tolik odpovědí na stejnou otázku. O d někoho uslyšíme sotva „hmm“, od
jiného, zeptáme-li se na totéž, se ocitáme pod metáním blesků a bitím hromů, jiný zas
pro samou řeč nám nakonec zapomene na otázku odpovědět, zato se dozvíme o tom,
co měl soused k večeři a jak v Tramtárii dopadly volby. C o člověk – duch, co člověk
– génius! G énius ženský, mužský, dětský…
Před půldruhým týdnem mi na ty nervy někdo lezl, ba spíše vylezl, přelezl
a seskočil, nechal mne pak nejen s nezodpovězenou otázkou, ale s mnoha dalšími,
které mi dosud vrtají hlavou. O všem ten někdo byl někým jen napolo. Byl napůl
někdo, napůl něco. S ám o sobě věc, mluvil však jak žena, byl jen umělým hlasem,
který snad dovedl odpovědět na otázky, ale duch v něm nebyl.
Tedy onoho předminulého týdne jsem potřeboval prostřednictvím internetového
bankovnictví zaplatit nějaké faktury. Po otevření stránek farního účtu bylo po mně
žádáno, abych nejprve po přečtení zprávy potvrdil, že souhlasím s přechodem na
určitou optimalizaci služeb. Podařilo se, ale dál mne počítačové síly zadržovaly
a nechtěly přijmout mé heslo. Po několika marných pokusech jsem tedy využil
telefonního čísla, na něž se uživatelé mohou obrátit s jakýmkoli dotazem.
Po vytočení (dnes tedy vymačkání) čísla se ozvala robotka: „V oláte-li kvůli tomu
a tomu, vyslovte to a to. V oláte-li kvůli něčemu jinému, vyslovte to a to.“ Dobře.
V yslovil jsem jednu z možností. Robotka pokračovala: „N yní popište jednou větou
svůj požadavek.“ Byl jsem zaskočen. N evěděl jsem, co říci. Robotka umělohlase
zopakovala: „N yní popište jednou větou svůj požadavek.“ O smělil jsem se a do
telefonu jsem pravil – no, já moc do zdi mluvit neumím – spíše jsem cosi zamumlal.

Robotka neporozuměla a vybídla mě: „Popište svůj požadavek více větami.“ To mi
šlo už lépe. Robotka však ani tentokrát neporozuměla a jen zopakovala: „Popište svůj
požadavek více větami.“ „Huso robotická,“ vyštěkl jsem a nečekaje na odpověď
umělé „inteligence“ jsem rozhovor ukončil. Zavolal jsem tedy na bankovní pobočku,
kde mne nejdříve informovali, že telefon je monitorován pro lepší kvalitu služeb, ale
nakonec jsem si již domluvil schůzku pro vyřešení celé té záležitosti, abych zase
v klidu fary mohl splácet faktury.
Závěrem tedy pokládám dvě otázky, na které bude mít každý člověk s tělem a duší
docela jedinečnou odpověď. Otázka první: Lze při komunikaci nahradit člověka
robotem? Otázka druhá: Může se robotům nadávat?
S pozdravem a požehnáním všem drahým lidem
P. Václav Fojtík

Poznat Kristovu lásku, přesahující všechno poznání
Zdá se mi, že veliká touha našeho Pána po tom,
aby se jeho nejsvětějšímu Srdci prokazovala
zvláštní úcta, směřuje k tomu, aby se v nás
obnovovaly účinky vykoupení. Neboť jeho svaté
Srdce je nevyčerpatelný pramen a netouží po
ničem jiném než se rozlévat do pokorných srdcí
a způsobit, aby na ničem nelpěla a byla připravena
se vydávat podle jeho přání.
Z tohoto božského Srdce neustále vytékají tři
proudy milosti. Prvním se vylévá milosrdenství na
hříšníky a dává jim ducha lítosti a pokání.
Druhým je láska, přinášející pomoc všem, kdo se
lopotí, a zvláště těm, kdo musí překonávat
překážky na cestě k dokonalosti. A třetím se
rozlévá láska a světlo na Ježíšovy dokonalé
přátele, s nimiž chce být v nejužším spojení
a dávat jim účast na svém poznání a na svých
úmyslech, aby se, každý svým způsobem, úplně
zasvětili šíření jeho slávy.
Toto božské Srdce je hlubina všeho dobra, a chudí mají do ní pohroužit všechny
své potřeby. Je to hlubina radosti, a máme do ní ponořit všechny své smutky. Proti
naší pošetilé domýšlivosti je to hlubina pokory, pro ubožáky hlubina slitování, je to
hlubina lásky, v níž se má utopit všechna naše bída.
Je tedy třeba, abyste se spojili se Srdcem našeho Pána Ježíše Krista: na začátku
obrácení, abyste získali správné smýšlení, a potom, abyste přinášeli dostiučinění.
Nedaří se vám například modlitba? V tom případě vám stačí přinést Bohu modlitby,
které za nás koná Spasitel v nejsvětější svátosti oltářní, a nabídnout jeho vřelost, aby
vynahradila všechnu naši vlažnost. A kdykoli něco konáte, modlete se takto: „Můj

Bože, budu to konat – nebo snášet – ve spojení se Srdcem tvého Syna a podle jeho
svatých úmyslů, a přináším ti je jako náhradu za všechno, co je v mých skutcích
špatného nebo nedokonalého.“ A podobně to dělejte ve všech ostatních životních
okolnostech. A kdykoli na vás dolehne nějaké trápení, soužení nebo křivda, řekněte
si sami pro sebe: „Přijmi, co ti posílá nejsvětější Srdce Ježíše Krista, aby si tě k sobě
přitáhlo.“
Ale především si uchovejte v srdci pokoj, neboť ten převyšuje všechny poklady.
K jeho uchování není nic užitečnějšího než zříkat se vlastní vůle a na její místo klást
vůli božského Srdce, aby nás vedla k tomu, co přispívá k jeho slávě, a my se jí s radostí
podřizujme a zcela odevzdávejme.
Z dopisů svaté Markéty Marie Alacoque, www.pastorace.cz

KÓD PRO DARY NA OPRAVU KOSTELA

Bankovní účet farnosti, zřízený pouze pro účely oprav hustopečského kostela:
296308046/0300.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
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 Uvolnila se dvě místa na Farní tábor. Zájemci, ať se prosím přihlásí u Dáši
Jakešové nebo otce Václava.
 V tomto týdnu budu mít dovolenou, v případě naléhavých záležitostí se obracejte
na faru v Hranicích na tel. čísle 733 742 862 (P. Milan Maštera, kaplan).
 V sobotu 17. 7. v 10:30 bude v kostele Povýšení svatého Kříže v Hustopečích
pokřtěn Jiří Rosa.
 Na pomoc lidem na Jižní Moravě, postiženým přírodní katastrofou se vybralo
v Bělotíně 20.060,- Kč, v Černotíně 15.245,- Kč, v Hustopečích 52.534,- Kč a ve
Špičkách 3.190,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 11. 7. do 18. 7. 2021
Liturgický
kalendář

15. neděle v mezidobí

11. 7.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Za Josefa a Žofii Žemlovy, rodiče
a sourozence, rodinu Výchopňovu,
Pospěchovu, Pittauerovu, nemocnou osobu
a dvo

Špičky

9:30

Bělotín
Hustopeče
Pondělí
12. 7.
sv. Jan Qualbert

Úterý
13. 7.
sv. Jindřich

Středa
14. 7.
bl. Hroznata
Čtvrtek
15. 7.
sv. Bonaventura

11:00
19:00

† farníky
Za živé a
(tichá) eucharistická adorace

