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Číslo 23.

Seslání Ducha Svatého

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Sk 2,1-11
2. čtení: 1Kor 12,3b-7.12-13
Ev.: Jan 20,19-23
Žl 104

Sešli svého ducha, Hospodine,
a obnov tvář země!

Kapka rosy z Božího slova: Setkání vzkříšeného Krista s apoštoly je předzvěstí
Letnic. Ježíš vyzývá své přátele k přijetí Ducha svatého, který je dárcem
pokoje a odpuštění.

O DUCHU SVATÉM
Bratři a sestry, při poslední
velikonoční neděli si připomínáme událost seslání Ducha
Svatého. Nastal den letnic
a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval
z nebe hukot, jako když se
přižene silný vítr, a naplnil
celý dům, kde se zdržovali.
A ukázaly se jim jazyky jako
z ohně, rozdělily se a nad
každým z nich se usadil jeden.
Všichni byli naplněni Duchem
Svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali.
Duch Utěšitel, Duch Pravdy a Přímluvce, o kterém Ježíš mluvil a jehož
příchod ohlašoval, jak čteme v Janově evangeliu, sestoupil na učedníky
společně shromážděné v Jeruzalémě a zůstal s nimi. Posílil je a posvětil.
Posílil svými dary moudrosti, rozumu, rady, síly, zbožnosti, umění a bázně
Boží, takže dokázali lépe rozlišit mezi dobrým a zlým, stali se mnohem

odvážnějšími, měli Pána stále v srdci, apod. Posvětil je pak svým přebýváním
v nich, které se projevilo tím, že vyzařovali božské světlo. Bůh Duch Svatý
byl v nich, týž Duch, kterým byl naplněn jejich Mistr, Pán Ježíš. Mohli tedy
jako on v moci Ducha osvěcovat lidskou mysl, uzdravovat nemocné, vyhánět
posedlé, křísit mrtvé a ohlašovat Boží království.
Prosme i my o to, aby se moc Ducha Svatého, kterého jsme přijali, na našich
životech projevila, a volejme: Přijď, Duchu Svatý!
P. Václav Fojtík

KÓD PRO DARY NA OPRAVU KOSTELA

Bankovní účet farnosti, zřízený pouze pro účely oprav hustopečského kostela:
296308046/0300.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Svatá Anežko, oroduj za nás!

Jedinečnost každého z nás
Každý člověk někdy více a někdy méně hledá svou identitu, svou vnitřní osobnost. Kdo jsem?
Snažili jsme se mnohdy o vlastní realizaci podle svých představ a podle kritérií okolního
světa. Angažovali jsme se ve škole, v práci, v rodině, ve vztazích a v různých jiných funkcích.
Někdy jsme došli až na hranice vyčerpání... Přitom však mnohdy zůstáváme v hloubce
prázdní, nespokojení a zmatení: Kdo opravdu jsme?
To nejniternější v nás se ale odkrývá jedině v setkání s Bohem, kdy jsem zbaven všeho,
co je ve mně povrchního a vykonstruovaného.
Jádro osobnosti každého z nás se skládá ze dvou zásadních skutečností, které v sobě
můžeme postupně objevovat: z jedinečné lásky, kterou ke mně Bůh chová, a z jedinečné
lásky, kterou Boží lásku mohu opětovat a předávat dál.

Setkávání s Bohem (např. v modlitbě) mi pomáhá odhalovat jedinečnou Boží lásku právě
ke mně. Zde se skrývá hluboká touha každé ženy a každého muže být milován jedinečnou
láskou. Ne být milován jakýmsi všeobecným principem, jako by člověk byl jen součástí větší
skupiny milovaných, ale být oceněný a přijatý zvláštním, jedinečným způsobem. Zkušenost
zamilovanosti je proto tak fascinující, že nám dává zakusit právě toto: někdo se pro mě stává
tak cenným jako nikdo jiný na světě a stejným způsobem jsem i já pro něj jedinečným.
Každý z nás může v Božím pohledu zakusit, že je milovaný, Bohem vyvolený, a to krajně
osobním způsobem. Někdy můžeme mít pocit, že Bůh miluje jaksi všeobecně: miluje všechny
lidi a já k nim patřím, proto se (snad) zajímá trochu i o mě. Ale vědomí, že jsme milováni
„všeobecně“ jako součást celku neodpovídá skutečné Otcově lásce, která je zvláštní
a jedinečná pro každého. Láska Boží je osobní. Každý z nás má proto absolutní právo říct:
Bůh mě miluje jako nikoho jiného na světě! Bůh nemiluje dvě osoby stejným způsobem,
protože jeho láska je právě tím, co utváří naši vlastní osobnost, a je pro každého jiná. Mezi
dušemi je mnohem více rozdílů než mezi tvářemi, říká Terezie z Ávily.
Tato jedinečná láska, kterou Bůh každého miluje, v sobě zahrnuje také dar jedinečné
odpovědi. U mnoha věřících se setkáváme s těmito slovy: „Ježíši, chtěl bych tě milovat
způsobem, jakým tě ještě nikdo nemiloval! Chtěl bych pro tebe dělat věci, které ještě nikdo
nikdy neudělal!“ Toto přání však není marné a může se realizovat v životě každého: každý
z nás může dát Bohu (a lidem v mém okolí) lásku, jakou ho ještě nikdo nemiloval. Je to
přesně ta láska, která mi přísluší, abych daroval, která odpovídá mému já, která je odpovědí
na Boží lásku a k níž mi dá svou milost. Každý z nás má své jedinečné místo a jedinečnou
i nezastupitelnou úlohu, mou vlastní plodnost, která nemůže být nahrazena nikým jiným.
Jistota, že jsme milováni jedinečným způsobem a že můžeme (navzdory našim slabostem
a omezením) také tímto jedinečným způsobem milovat, je plodem, který vyrůstá skrze živý
vztah s Bohem a je to cenný dar.
Kristus přišel na svět především proto, aby se člověk dozvěděl, jak ho Bůh miluje!
(Sv. Augustin)
www.vira.cz

Ohlášky:
V neděli 5. 6. nebude večerní adorace.
Příprava na biřmování bude v pátek v 19 h. na faře v Hustopečích.
Nácvik dětí k 1. sv. přijímání v Černotíně a první svatá zpověď bude v sobotu v 19 h.
V sobotu v 17:30 h. bude při mši svaté ve Špičkách pokřtěn Vít Urban.
P. František Antonín Dostál, děkan hranický, 36. farář v Hranicích, s vděčností Pánu Bohu
zve na slavnostní mši svatou v sobotu 11. června 2022 ve 12 hod. v hranickém kostele,
při které společně s Vámi poděkuje za 40 let života. Sbírka při mši svaté bude určena na
pořízení nové kuchyně na děkanství. Místo případných květin a darů, prosím, přispějte do
sbírky. Po bohoslužbě přijměte pozvání na malé pohoštění před děkanským kostelem.
 Příští neděli v Bělotíně v 11:00 h. bude slavit mši svatou P. Radoslav Skupník.
 Věřící se s arcibiskupem Graubnerem rozloučí při mši v katedrále sv. Václava v Olomouci
ve čtvrtek 30. června 2022. Bohoslužba začíná v 17.00 h. a po jejím skončení jsou všichni
zúčastnění zváni k přátelskému setkání v blízkosti katedrály.
 Farnost Hustopeče hledá ochotnou ženu, která by vypomáhala s květinovou výzdobou kostela.






POŘA D BOHOSLUŽEB
od 6. 6. do 12. 6. 2022
Liturgický
kalendář
Seslání Ducha Svatého

5. 6.
sbírka na církevní
školy

Pondělí
6. 6.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Za Cecílii Kopřivovou při 25. výročí úmrtí,
manžela Josefa, zetě Vratislava, rodiče,
sourozence Škrhlovy a Kopřivovy
a živou rodinu

Černotín

9:30

Za živé a † farníky

Bělotín

11:00

Na poděkování za 60 let manželství
s prosbou o Boží požehnání do dalších dnů

Špičky

17:30

Za Zofii Krukovskou

Hustopeče

7:00

Černotín

17:30

Za † Antonína Šnejdrlu, manželku, 2 syny,
2 dcery, snachu, 4 zetě, dvo a živou rodinu

Bělotín

17:30

Za † rodiče a staříčky Gassmannovy,
živou rodinu a dvo

Hustopeče

18:00

Za † Vlastu Janovskou, manžela, snachu
Dobromilu, živou rodinu a dvo

Špičky

17:30

Za rodinu Stahalovu, Proklovu,
živou a † rodinu

Hustopeče

8:00

Černotín

10:00

Za děti, které přistoupí k 1. sv. přijímání
a jejich rodiče a sourozence

Bělotín

11:00

Za živé a † farníky

sv. Norbert

Úterý
7. 6.
sv. Robert

Středa
8. 6.
sv. Medard

Čtvrtek
9. 6.
Ježíše Krista,
nejvyššího a věčného
kněze, svátek

Pátek
10. 6.
sv. Maxim

Sobota
11. 6.
sv. Barnabáš

Nejsvětější Trojice
12. 6.

Za † Zdeňku a Roberta Váhalovy, 2 syny a dvo

Tel. na faru: mobil: 733 741 614
E-mail: fahustopecenb@ado.cz
https://www.ihustopece.cz/farnost/

