7. neděle velikonoční
1. červen AD 2014
číslo 22.
ročník IX.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám. Mé srdce k tobě mluví, má
tvář tě hledá; hledám tvou tvář, neskrývej svou tvář přede mnou.
Aleluja.
(Žl 27,7-9)

1. čtení: Sk 1,12-14
Žalm 27

2. čtení: 1 Petr 4,13-16

Ev.: Jan 17,1-11a

Věřím, že uvidím blaho od Hospodina
v zemi živých!

Nenechme se zneklidnit posměváčky,
kteří se snaží zesměšnit ´nebe´
Miřte k nebi a zemi dostanete jako prémii
Budete-li studovat dějiny, zjistíte, že křesťané, kteří toho udělali nejvíc pro současný svět,
byli právě ti, kteří nejvíce mysleli na svět budoucí.
Křesťanští velikáni zanechali své stopy na této
zemi právě proto, že se svou myslí upínali k nebesům. Jakmile křesťané přestali přemýšlet o budoucím světě, ztratili i schopnost účinně ovlivnit
přítomnost. Miřte k nebi, a zemi dostanete jako
prémii; miřte na zem, a nedostanete ani jedno. Je
to paradox.
Toužíme po něčem, co nám svět nemůže dát
Kdyby se lidé zahleděli do vlastního srdce, většinou by poznali, že velice silně touží po
něčem, co v tomto světě nalézt nemohou. Tento svět je plný věcí, jež vám něco takového slibují,
nicméně svůj příslib nikdy nenaplní. Touhy, které se v nás probudí, když se poprvé zamilujeme,
když zatoužíme navštívit cizí zemi nebo když se začneme věnovat něčemu, co je pro nás
vzrušující, to vše jsou touhy, které nemůže uspokojit žádný vztah, žádné cestování ani bádání.
Nenechme se zneklidnit posměváčky, kteří se snaží „nebe“ zesměšnit
Nenechme se zneklidnit posměváčky, kteří se snaží křesťanskou naději na „nebe“ zesměšnit
tvrzením, že „nechtějí trávit věčnost hraním na harfu“. Takovým lidem odpovězte, že pokud
nechápou knihy psané pro dospělé, neměli by je raději číst. Všechny biblické obrazy (harfy,
koruny, zlato a podobně) jsou pochopitelně jen pokusem symbolicky vyjádřit to, co lidskými
slovy vyjádřit nelze. Lidé, kteří tyto symboly berou doslovně, by si mohli rovněž myslet, že
pokud nám Kristus řekl, abychom byli jako holubice, naznačoval tím, že bychom měli snášet
vejce.
(zdroj www.pastorace.cz)

koutek pro děti
38. Izraelité byli netrpěliví, proto si nechali ulít zlatého býčka
Když se Mojžíš dlouho nevracel z hory Sinaj, přemluvili Izraelité Árona, aby jim odlil ze
zlata sochu býčka, kterého pak prohlásili za boha. Tak porušili největší přikázání.
Izraelité pokračovali dál ve svém putování do země Kanaán. Cestu jim
ukazoval Hospodin ukrytý v oblačném sloupu. Tak se dostali do kraje, kde byla
hora jménem Sinaj. U ní se lidé zastavili, aby si na nějaký čas odpočinuli
a hlavně uspořádali velikou slavnost. Tatínkové, maminky i všechny děti si
oblékli, co měli nejhezčího, a všichni přišli na slavnost. Ptáte se na jakou
slavnost? Mohli bychom říci slavnost deseti přikázání. Mojžíš se totiž vydal na
horu Sinaj a tam se setkal s Hospodinem. Když se vrátil, oznámil všem
Izraelitům to, co mu Hospodin řekl. Bylo to deset přikázání neboli pravidel,
která mají všichni zachovávat, aby byli šťastní.
Tato pravidla byla především pro dospělé, ale pro děti z nich platila tato:
Za prvé - Hospodin je náš Bůh. Jen jemu musíme věřit a jemu se máme
klanět. To on vyvedl Izraelity z egyptské země a on je všemohoucí. Za to
musíme být Hospodinu stále vděční. Za druhé - nesmíme špatně používat jeho
jméno. Nesmíme se mu smát. Za třetí – poslední den v týdnu je jiný než
všechny ostatní. Tento den je velkou slavností. A tak jako je na každé oslavě
nejdůležitější oslavenec, tak je v neděli nejdůležitější Bůh. S ním máme trávit nejvíce času,
protože nás má rád a my máme rádi jeho. Za čtvrté - každý z nás musí být rád, že má maminku
a tatínka, a musí se k nim hezky chovat. Za páté - nesmíme nikoho zabít, ale také nikomu
ubližovat. Šesté je pravidlo, které chrání naše tělo a lásku mezi lidmi. Za sedmé - nesmíme krást.
Tedy vzít si bez dovolení věci, které patří někomu jinému. Za osmé - nikdo nesmí mluvit špatně
o druhých a nikdo nesmí lhát. Za deváté a za desáté - nikdo nesmí druhým závidět a chtít to, co
mu nepatří. Ani když bratříček nebo sestřička nebo jiné z dětí má něco, po čem on sám tolik touží.
Lidé z těchto pravidel měli velikou radost a slíbili, že je budou společně dodržovat. Ale
dlouho jim jejich slib nevydržel. O tom si však povíme příště.
Když Mojžíš dlouho nepřicházel, začali Izraelité myslet na sebe a vymysleli si svého boha,
kterému se klaněli. My často myslíme jen na sebe a děláme to, co chceme jen my. Vyrábíme si
tak bohy, kterým se klaníme. Jaký je můj Bůh, poznám, když si odpovím na otázku, čemu věnuji
nejvíce svého volného času. Počítačovým hrám? Sledování televize?

39. Mojžíš rozbil zlatého býčka
Když se Mojžíš vrátil a viděl, jak se všichni klanějí zlatému býčku, kterého považovali
za boha, velice se rozzlobil. Sochu býčka rozbil a ty, kteří svého chování nelitovali,
potrestal.
Hospodin o tom, že se Izraelité místo jemu klanějí vyrobenému zlatému
býčkovi, věděl a vůbec se mu to nelíbilo. Bylo potřeba dát všechno do
pořádku a zlo (hřích) potrestat. Hospodin řekl Mojžíšovi, aby se vrátil
k Izraelitům a zlatého býčka rozbil. Řekl také, že má být hřích Izraelitů
potrestán, aby se už nikdy nic podobného neopakovalo.
Mojžíš věděl, že to, co Izraelité udělali, si zaslouží nejen nějakou pokutu,
ale měli by být usmrceni. Proto se za ně začal u Hospodina přimlouvat:
„Hospodine, Izraelité udělali veliký hřích. Zaslouží si, aby byli potrestáni.
Můžeš ještě smazat jejich hřích? Jestliže ne, vymaž mě ze své knihy, kterou
píšeš! Potrestej raději mě než je!“ Ano, tohle chtěl Mojžíš udělat! Měl totiž
přes to všechno Izraelity moc rád. Hospodin mu však řekl: „Proč bych měl
vymazat tvé jméno? Ty za jejich hřích nemůžeš. Ale uvědom si, že kdo hřeší
proti mně, trestá především sám sebe. Nyní veď Izraelity dál do míst, kam
jsem vám řekl. Do cíle však dorazí až jejich děti.“
Po těchto slovech začal Mojžíš sestupovat z hory Sinaj s deskami

desatera do tábora Izraelitů. Když viděl, jak se lidé klanějí zlatému býčku, velmi se rozhněval.
Rozbil desky desatera, vzal sochu býčka a přede všemi ji zničil tak, že z ní zůstal jen prach, který
museli Izraelité vypít.
Mojžíš se pak obrátil na svého bratra Árona, který ho měl zastupovat po dobu, co byl na hoře
Sinaj. Zeptal se ho: „Proč jsi jim dovolil, aby se dopustili tak hrozného hříchu?“ obvinil Mojžíš
svého bratra Árona. „Nehněvej se na mne,“ hájil se Áron, „všechno je to vina těch bezbožných
a zatvrzelých lidí.“ Když to lidé slyšeli, zastyděli se a nejraději by se schovali před Mojžíšovou
rozzlobenou tváří.
Mojžíš si pak našel vyvýšené místo a přede všemi řekl: „Kdo věří v Hospodina, chce mu
sloužit, a tedy lituje toho, co udělal, ať se shromáždí u mne.“ Muži, kteří svého špatného chování
litovali, byli zachráněni. Ti však, kteří litovat odmítali, nevěřili Hospodinu a nechtěli se polepšit,
museli být krutě potrestáni.
Izraelité se otočili k Bohu zády. Těm, kteří si uvědomili, že se chovali špatně, svého chování
litovali a prosili Hospodina za odpuštění, Hospodin odpustil. Opravdové rozhodnutí se pro Boha
s sebou nese podmínku, že to špatné musí jít pryč. Izraelité například rozbili zlatého býčka. Jestli
to s Pánem Bohem myslíme vážně a chceme být lepší, možná taky musíme něco „rozbít“, opustit,
vyhodit, aby nás to nesvádělo ke špatnému chování.

Ohlášky:
•
Farní tábor pro děti ve věku od 8 do 14 let proběhne ve dnech 14. 7. – 20. 7. 2014 na faře
v Životicích u Nového Jičína. Přihlášky si můžete vzít na stolečku v kostele. Vyplněnou ji pak předejte
panu faráři nebo Dáši Jakešové. Cena tábora je 1.500,- Kč.
•
V týdnu bude první pátek v měsíci, proto budu navštěvovat nemocné a také budou adorace
a zpovídání.
•
Děti, které půjdou k prvnímu svatému přijímání v Hustopečích, se sejdou při páteční mši svaté.
•
Setkání Účastníci semináře obnova v Duchu Svatém se sejdou v pátek 6. VI. v 1900 hod. na faře
v Hustopečích.

V měsíci lednu byli pokřtění:
Adéla Marie Stáhalová (Špičky)
Nikol Volková (Hustopeče)
V měsíci únoru byli pokřtění:
Markéta Bezděková (Bělotín)
Tadeáš Bezděk (Bělotín)
Viktor Němec (Hustopeče)
Adam František Sigmund (Hustopeče)

V měsíci dubnu byli pokřtění:
Andrej Kuboš (Hustopeče)
Tereza Blažková (Hustopeče)
V měsíci květnu byli pokřtění:
Ondřej František Tengler
(Hustopeče)
Barbora Benešová (Hustopeče)

V lednu jsme doprovodili na věčnost:
Jarmila Pospíšilová (Hustopeče)
Josef Menšík (Hustopeče)
Anna Davidová (Hustopeče)
V únoru jsme doprovodili na věčnost:
Františka Frydrychová (Hustopeče)
Karel Jambor (Černotín)
Stanislav Rek (Černotín)
Bohumil Pajdla (Špičky)
Josef Jašek (Hustopeče)

V březnu jsme doprovodili na věčnost:
Bohumil Večeřa (Špičky)
Oldřich Vacula (Hustopeče)
František Bartošík (Špičky)
Ludmila Frydrychová (Hustopeče)
V dubnu jsme doprovodili na věčnost:
Lidmila Dočkálková (Polom)
Antonín Kaňovský (Černotín)
Jan Hýža (Špičky)
V květnu jsme doprovodili na věčnost:
Radovan Tvarůžek (Hustopeče)
Marie Ryšávková (Hustopeče)

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 1. 6. do 8. 6. 2014
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Za † Františka Kopeckého, živou a † rodinu
a dvo

Černotín

9:30

Za † Marii Šnejdrlovou, manžela, syna,
2 dcery, snachu, 2 zetě, 2 vnuky a dvo

Bělotín

11:00

Za živé a † farníky

Hustopeče

14:00

Requiem za † Josefa Kotíka

sv. Marcelin a Petr

Špičky

17:30

Za † rodiče Josefa a Františku Plesníkovou,
Zdenku Votroubkovou a dvo

Středa
4. 6.

Hustopeče

14:00

Requiem za † Jiřího Lívu

sv. František Caracciolo

Černotín

17:30

Za † Antonína a Aloisii Kočnarovy,
živou a † rodinu

Čtvrtek
5. 6.

Bělotín

17:30

Za Vladimíra Michálka, rodiče z obou stran
a dvo

Hustopeče

18:00

Sobota
7. 6.

Heřmanice

16:30

Na poděkování za 24 let společného života,
za dar zdraví a ochranu Panny Marie,
za rodinu Michalíkovou

sv. Robert

Černotín

18:00

Za živé a † farníky

Hustopeče

8:00

Za † Cecílii Vahalovou, manžela,
jejich rodiče a sourozence

Špičky

9:30

Za † Jana Bartošíka manželku, 2 bratry,
rodiče a živou rodinu

Bělotín

11:00

7. neděle velikonoční

1. 6.
Měsíční sbírka

Pondělí
2. 6.

sv. Bonifác, památka

Pátek
6. 6.

Za † Dalibora Škodu

sv. Norbert

Seslání Ducha Svatého

8. 6.
Sbírka
na církevní školy

Za † Ladislava Dohnala

Za † Evu Rabelovou, její rodiče
a † rodiče Marii a Josefa Rabelovy

Tel. na faru: mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040
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