6. neděle velikonoční
25. květen AD 2014
číslo 21.
ročník IX.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

S radostným zvoláním zvěstujte, hlásejte po celém světě:
Pán vykoupil svůj lid. Aleluja.
(Iz 48,20)
1. čtení: Sk 8,5-8.14-17
Žalm 66

2. čtení: 1 Petr 3,15-18

Ev.: Jan 14,15-21

Jásejte Bohu, všechny země!

Bůh hledá víru, žízní po modlitbě
Pro Boží milosrdenství vás vybízím. Tak žádá
Pavel a skrze něj žádá Bůh, protože chce,
abychom ho spíše milovali než se ho báli. Bůh to
žádá, protože nechce být Pán, ale Otec. Odkazuje
na svou slitovnost, aby nemusel trestat přísností.
Slyš Pána, co žádá: Pohleďte na mě a uvidíte
své tělo, své údy, své útroby, své kosti, svou krev.
Když už se bojíte toho, co je Boží, proč
nemilujete alespoň to, co je vaše? Když prcháte
před Pánem, proč se neutíkáte k Otci?
Snad vás zaráží mé utrpení, které jste
způsobili, a jeho velikost. Nebojte se. Tento kříž
není ostnem pro mne, ale pro smrt. Tyto hřeby
do mne nevbíjejí bolest, jen hlouběji do mne
zarážejí lásku k vám. Tyto rány nevyvolávají můj
nářek, ale spíše vás uvádějí hlouběji do mého nitra. Rozpětím mých rukou se
nezvětšují má muka, ale rozšiřuje se má náruč pro vás. Moje krev nepřichází
nazmar, ale je vaším trvalým výkupným.
Pojďte tedy, vraťte se a aspoň tak se přesvědčte, jakého máte Otce. Vidíte,
že za zlo odplácí dobrem, za křivdy láskou, za veliké rány velikým odpuštěním.
Ale slyšme již, k čemu nás vybízí apoštol: Vybízím vás, říká, přinášejte sami sebe
v oběť. Tímto požadavkem povznesl apoštol všechny lidi ke kněžské důstojnosti:
Přinášejte sami sebe v oběť živou.
Opravdu neslýchaná věc je služba křesťanského kněžství, když člověk je sám
sobě obětí i obětníkem. Nepotřebuje hledat jinde, co by mohl Bohu obětovat, ale
nosí s sebou a v sobě, co má za sebe přinášet Bohu jako oběť. Pokud trvá oběť,
zůstává i obětník. Oběť je obětována, a přece žije, protože kněz nezabíjí, co
obětuje. Opravdu podivuhodná oběť: tělo se obětuje bez zmaření, krev se obětuje
bez prolití. Vybízím vás, říká, pro Boží milosrdenství: přinášejte sami sebe jako

oběť živou. Bratři, tato oběť má vzor v oběti Kristově. On své tělo obětoval
živoucím způsobem za život světa; a učinil své tělo obětí živou, protože žije,
ačkoliv byl zabit. Při takové oběti se smrt uskutečňuje, ale oběť zůstává, oběť žije,
smrt je přemožena. Takže mučedníci se smrtí rodí, koncem začínají, usmrcením
dostávají život; a na nebi září ti, jejichž život na zemi považovali za zhaslý.
Vybízím vás, praví, bratři, pro Boží milosrdenství: přinášejte sami sebe
jako oběť živou a svatou. To je to, o čem zpíval prorok: Dary ani oběti jsi nechtěl,
ale připravils mi tělo.
Buď tedy, člověče, vskutku Boží obětí i Božím obětníkem. Nepromarni to,
co ti dala a svěřila božská moc. Přioděj se rouchem svatosti, opásej pásem
čistoty. Pokrývkou tvé hlavy ať je Kristus. Kříž ať stále spočívá na hradbě tvého
čela. Na srdce si polož posvátnou pečeť Boží pravdy. Stále zapaluj vonné kadidlo
modlitby. Chop se meče Ducha. A postav oltář svého srdce. Tak s důvěrou
v Boha připrav své tělo k oběti.
Bůh hledá víru, nikoli smrt. 7ízní po modlitbě, nikoli po krvi. Chce být
usmířen vůlí, ne zabitím.

P R O Č ?
Mladí lidé očekávají šťastný život ve společenství vlastní rodiny. Jejich přání
nejsou vždy v souladu se skutečností. 7ivot v manželství a v rodině je dnes
z mnoha důvodů skutečně těžký. A mezi generacemi se najednou vynoří otázka:
„Proč?“ Maria žila taky ve své rodině. Když dvanáctiletý Ježíš zůstal v jeruzalémském chrámě, taky zazněla otázka: „Proč?“ (Když ho rodiče spatřili, užasli
a jeho matka mu řekla: „Synu, co jsi nám udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě
s úzkostí hledali.“ On jim řekl: „Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli,
že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?“). A následuje věta, která stojí mezi
všemi generacemi rodičů a dětí: „Ale oni jeho slovu nerozuměli.“ (Lk 2,50)
U obrazu Matky boží v jednom kostele je i tato modlitba: „Matko Ježíšova, ty mi
rozumíš. Vždyť ty znáš starost a strach o dítě. Ty víš, jak to bolí, když najednou
cítíme, že naše vlastní dítě se nám odcizuje. Pomoz mi v mé bolesti, abych
nezatrpkla, ale vždy a navždy jsem byla dobrou matkou. Pomoz, abych i já
všechno uchovávala v srdci. Pros za mé dítě, jehož cestám nerozumím. Prosím,
aby se pouto mezi námi neroztrhlo. Amen.“

(převzato z FI 21/2014)

Maria neohrožuje náš vztah ke Kristu
MARIIN VZKAZ: ŘIĎTE SE JE7ÍŠEM!
Byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; na svatbu byl
pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho
matka: „Už nemají víno.“ Ježíš jí řekl: „Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má
hodina.“ Matka řekla služebníkům: „Udělejte, cokoli vám nařídí…„ (Jan 2,1-11).
MARIA JAKO BDĚLÁ MATKA, KTERÁ SE NEVNUCUJE…
Už nemají víno. Na svatbě v Káně Galilejské je Maria přítomna velice
diskrétním způsobem. Nedělá nic mimořádného, ale diskrétně bdí. Když dochází

víno, okamžitě odhaluje tuto svízelnou situaci a obrací se na Ježíše: Už nemají
víno. Tato slova se zdají být jen prostou úvahou pozorného člověka. Jsou
vyjádřením Mariina soucitu a stejně i velice jemně vyjádřenou prosbou
obracející se na Ježíše. Maria je i v našem životě přítomna především jako bdělá
matka. Právě v tom spočívá mateřská úloha.
Dobrá matka dítětem nemanipuluje, nerozkazuje, nevnucuje, ale je přítomna, bdí, vychází v ústrety.
MARIA NEŘEŠÍ LIDSKÉ POTŘEBY…
Nedostatek vína znamená nedostatek radosti. Už nemají víno – říká Maria.
Ale víno není k životu nezbytně nutné. Lze žít i bez vína. Nedostatek vína na
svatbě však znamená nedostatek radosti. V bibli symbolizuje víno radost. Maria,
citlivá k lidským potřebám, ukazuje svému Synu všechno, co člověka sebeméně
zarmucuje, tíží, co ho připravuje o radost ze života.
Maria neřeší lidské potřeby, lidskou bídu, ale představuje ji svému Synu.
Vždy vede k Ježíši.
MARIA NEOHRO7UJE NÁŠ VZTAH KE KRISTU…
Nezdravá mariánská úcta obsahuje strach. V evangelijním úryvku nalézáme
vzor pravé mariánské úcty. Nezdravá mariánská úcta totiž obsahuje vždy strach,
který se ptá, kdo je v našich modlitbách důležitější: Marie nebo Ježíš? Takto
položená otázka je chybná, protože naše vlastní vnitřní konflikty přenáší
„do nebe“. Za touto skutečností se skrývá lidské smýšlení, které zjevuje naše
obavy a strach. Maria nikdy neohrožuje náš vztah ke Kristu. A naopak vztah ke
Kristu neohrožuje mariánský rozměr naší modlitby.
Kde je Maria, tam je vždy přítomen i Ježíš. A kde je Ježíš, je vždy přítomna
i jeho Matka. Maria vede k Ježíši.
JÁDRO MARIÁNSKÉ ÚCTY
Maria otevírá cestu k důvěře vůči Synu. Maria vkládá naději ve svého Syna
navzdory jeho „zjevnému odmítnutí“. V těžké situaci svatby v Káně nalézá Maria
správné východisko: sama naprosto důvěřuje a povzbuzuje i druhé k naprosté
důvěře: Udělejte, cokoli vám nařídí můj Syn.
Touto jedinou větou nám Maria otevírá cestu k absolutní důvěře vůči Synu.
Tato věta představuje jádro mariánské úcty.
PROSÍME MARII, ONA NÁS ALE TAKÉ…
Rozhovor s Marií je výměnou proseb. V našich modlitbách jsme zvyklí
obracet se na Marii s nejrůznějšími prosbami. Přednášíme jí veškeré naše potíže,
trápení, problémy: to, že se cítíme zle, naše hmotné potřeby, nemoci, mezilidské
konflikty, zmatky atd. Maria to vše s důvěrou přijímá a obětuje svému Synu.
Přednášení našich potřeb Marii má své dobré opodstatnění v duchu evangelia
o divu v Káně Galilejské.
Ale jestliže my v nejrůznějších záležitostech prosíme Marii, také ona nás prosí:
Udělejte, cokoli vám nařídí můj Syn. Náš rozhovor s Marií je často výměnou
proseb.
(převzato z www.pastorace.cz)

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 25. 5. do 1. 6. 2014
Liturgický
kalendář

6. neděle velikonoční

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Patrocinium

25. 5.

Úmysl mše svaté
Za živou a + rodinu Majkusovu, Blažkovu,
Šubovu, Puchnerovu a dvo
Za živou a + rodinu Heiderovu

Nejdek
Hustopeče

11:00

Za živé a + farníky a občany Nejdku

14:00

Májová pobožnost na hřbitově
(začátek v kostele)

Špičky

17:30

Za Františka Palackého, manželku a dvo

Černotín

17:30

Za + Annu a Bohumila Juráňovy

Čtvrtek
29. 5.

Bělotín

16:30

Nanebevstoupení Páně,
slavnost

Hustopeče

18:00

Pátek
30. 5.

Hustopeče

18:00

Za+ Zdeňka Vašíčka, rodiče,
živou a + rodinu Vašíčkovu
Za Ladislava Horáka, rodiče, živou rodinu,
dvo a za + Květoslavu Filkovou
Rezerve
Za + Ferdinanda a Františku Indrákovy
a dcery
Za + Ferdinanda Jambora, manželku,
jejich rodiče a sourozence

Špičky

18:00

7. neděle velikonoční

Hustopeče

8:00

1. 6.

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

Pondělí
26. 5.
sv. Filip Neri, památka

Středa
28. 5.
sv. Emil

sv. Zdislava

Sobota
31. 5.
Navštívení Panny Marie,
svátek

Měsíční sbírka

Za + Martu a Antonína Frydrychovy,
rodiče z obou stran a živou rodinu
Za + Františka Kopeckého, živou a + rodinu
a dvo
Za + Marii Šnejdrlovou, manžela, syna,
2 dcery, snachu, 2 zetě, 2 vnuky a dvo
Za živé a + farníky

Ohlášky:
•

•

Odjezdy autobusů na pouť na Sv. Kopeček 31. května: První autobus vyjíždí v 7:55 hod. z Poruby,
8:05 z Hustopeč a 8:10 z Milotic. Druhý autobus pojede v 7:55 z Bělotína, 8:00 z Kunčic, 8:05 ze
Špiček, 8:10 z Hluzova a nabere poutníky v Černotíně v 8:15. Oba autobusy vyrazí společně. Mše
svatá bude na Sv. Kopečku v 10 hod. Cena 200,- Kč.
Biřmovanci se sejdou v pátek 30. 5. v 1900 hodin na faře v Hustopečích.

Tel. na faru:

mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040

Webové stránky farnosti: www.ihustopece.cz/farnost/
ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín v nákladu 330 kusů. Vydává
P. František Antonín Dostál.

