slavnost Nejsvětější Trojice
15. červen AD 2014
číslo 24.
ročník IX.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Ex 34,4b-6.8-9
Dan 3

2. čtení: 2Kor 13,11-13

Ev.: Jan 3,16-18

Chvályhodný a svrchovaně velebený navěky

Trojjediný Bůh - žhnoucí ohnisko
lásky
Asi bychom stěží spočítali, kolikrát jsme se za svůj život potkali se zmínkou
o Nejsvětější Trojici. Každá mše svatá, kdekterá naše modlitba začíná i končí
znamením kříže a vzýváním Nejsvětější Trojice. Pokud jsme vnímaví, tak vidíme, že
i celá liturgie je protkána zmínkami o ní. A ostatně - celý náš život víry, život
s Bohem započal ponořením do jména Otce, Syna a Ducha svatého. Nejsvětější
Trojici bereme prostě jako fakt. Kdyby se nás však někdo zeptal (či ptali-li bychom
se sami sebe), co to znamená, asi bychom se octli v rozpacích a zmohli bychom se
jen na zmatené koktání. No, a kdybychom byli konfrontováni s otázkou jdoucí ještě
dál - co to znamená pro mě? - to už bychom
byli naprosto bezradní.
Za rozpaky u první otázky se však stydět
nemusíme. Tváří v tvář faktu Nejsvětější
Trojice stojíme před největším Božím
tajemstvím. Stojíme před skutečností, kterou
by náš rozum sám sotva kdy odhalil a vlastně
i po jejím zjevení musí konstatovat, že se
jedná o něco, co jej přesahuje. Pouze z Božího
zjevení se dozvídáme o Božím Synu, který
přichází na svět jakožto poslaný Otcem,
s nímž je jedno (nikoli jeden!) a spolu pak
posílají Ducha svatého. Tolik sdělení Božího
zjevení. Avšak ani ono se nesnaží nám nějak
tuto pravdu osvětlit, vysvětlit. Nejsvětější
Trojice zůstává pro nás napořád tajemstvím. Je
to nejhlubší tajemství Boží podstaty, nejhlubší

tajemství Božího života. Prostě vyčerpávající odpověď na tuto otázku (vedenou po
intelektuální rovině) neumíme dát.
Když se tedy dostáváme k oné druhé otázce, možná bychom mohli být
v pokušení vypořádat se s ní stejně jako s předchozí. Jenomže tato druhá otázka se
pohybuje v úplně jiné rovině než by mohlo být pouhé rozumování a akademické
rozpitvávání. Co tedy znamená skutečnost Nejsvětější Trojice (jednoho Boha ve
třech osobách) pro mě? Možná tušíme, že něco by to snad znamenat mělo. Pán Bůh
nedělá zbytečné věci. A když tedy tuto pravdu o sobě zjevuje, pak nám to k něčemu
má (může) být. Stojí za námahu trochu se nad touto skutečností zamyslet. Jinak
bychom vlastně dávali za pravdu občas se vyskytující jízlivé poznámce, že v Božím
zjevení je Nejsvětější Trojice největší nám sdělenou pravdou o Bohu, avšak
s nejmenším (popřípadě žádným) významem a přínosem pro náš život.
První, od čeho můžeme vyjít, je právě ona naše počáteční bezradnost. Jako by
nám Pán Bůh tímto zjevením-nezjevením, sdělením-nevysvětlením decentně
připomenul základní fakt, a sice – že Bůh je Bůh. On je Bůh a my pouze lidé.
Tajemství Nejsvětější Trojice nás vyvádí z někdy se vyskytující pýchy a omylu, že
Pánu Bohu tak dokonale rozumíme, že víme vše, co bylo a co dělal a také, co dělat
bude, že tak, jako umíme přečíst lidský genom, přečetli jsme v průběhu staletí i ten
„Boží genom“ a teď máme Pána Boha v kapse (čímž vlastně sebe stavíme do pozice
těch, kteří mají o všem přehled a stojí nadevším). Pán Bůh nám připomíná, že i přese
všechno, co víme, zůstává Bohem tajemným a naším rozumem neproniknutelným
a proto nás tato pravda uvádí zpátky k základnímu postoji před Bohem – k postoji
úcty a úžasu.
To je důležité, ale nemůžeme zůstat jenom zde. Mohlo by se stát, že se spleteme
a vyvodíme z toho, že Bůh je někdo vzdálený, skrytý, o nás se moc nezajímající.
Tajemství Nejsvětější Trojice nám v náznaku ukazuje i jinou Boží tvář - tu, kterou
připomínala dnešní čtení. Jestli jsme byli pozorní, pak jsme slyšeli, že i tato čtení se
nesnažila nějak vysvětlovat vnitřní Boží chemii v Nejsvětější Trojici. Naopak - tyto
úryvky z Božího slova mluvili zdánlivě o něčem úplně jiném. Ale právě toto „jiné“
je možno vytušit za trojiční slupkou.
Dnešní svátek nám připomíná, že v Bohu se nachází tři božské osoby. Tři osoby
ne sobě cizí a vzdálené, ale osoby, mezi nimiž je určitý vztah, mezi nimiž pulzuje
život. Bůh není jedna osoba sebestředně se propadající do černé díry svého JÁ.
V Bohu spatřujeme stálé vnitřní vycházení z JÁ a nacházení druhého TY. Uvnitř
v Bohu,
v těchto vztazích objevujeme to, co můžeme vyjádřit jediným slovem - LÁSKA.
Vzpomeňme na Janovu definici Boha: Bůh je láska. (1 Jan 4,16) Nejprostší a přitom
nejvěrnější vyjádření Boží podstaty. Bůh je tajemné společenství třech navzájem se
bezvýhradně milujících a absolutně se sobě vydávajících osob.
Takový Bůh je, tohle je jeho podstatou. Proto ta dnešní slova - tak Bůh miloval
svět, že dal svého jednorozeného Syna - nebyla náhodou. Nešlo o důsledek jakéhosi
Božího (byť pozitivního) rozmaru. Takový Bůh prostě je a to, čím sám v sobě žije,

čeho je plný, projevil navenek. Toť tedy úchvatný význam zvěsti o trojjediném
Bohu. Bůh o lásce pouze neteoretizuje, Bůh lásku (tj. sebe v Trojici) v každém
okamžiku žije. Slova BŮH a LÁSKA jsou vlastně synonyma. Proto Jan dodává:
Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. (1 Jn 4,16) To není
prázdná fráze, nýbrž naše dotknutí se tajemství Nejsvětější Trojice.
Dnešní svátek vypovídá o Boží tajemnosti i blízkosti zároveň. Ano - Bůh je pro
nás nedostupný a nepochopitelný, pokud se ho budeme snažit uchopit jen svým
rozumem. (Tím v žádném případě nedehonestuji význam rozumu a poznání. Jen
připomínám, že na této cestě vždy jednou dojdeme k místu, kde narazíme na pro nás
již dále neproniknutelnou zeď.) Ovšem úplně jiná bude situace, když se za poznáním
Boha vydáme cestou srdce, cestou lásky. Boha nemůžeme nikdy pochopit pouhým
rozumem! Boha můžeme pochopit jenom srdcem! Kdo zůstává v lásce, zůstává
v Bohu a Bůh zůstává v něm. Proto nám dnešní svátek (pohled do Nejsvětější
Trojice) připomíná, že náš život v lásce, náš život v sebevydávání druhému (ať už
Bohu nebo člověku) není jenom plnění nějakého (byť největšího) přikázání. Je to
uskutečnění mého JÁ, naplňování toho, čím jsem (= Božím obrazem), je to
připodobňování se Bohu, učení se jeho jazyku. Je to mé vrůstání do nebe - kam pak
jednou vstoupím jako srdcem a praktickým životem znalý Boha, jako ten, kdo Bohu
rozumí, kdo je naladěn na stejnou vlnu.
(P. Bartoloměj Marian Čačík, O.Praem.)

Ohlášky:

∴ Setkání Účastníci semináře obnova v Duchu Svatém se sejdou v pátek
20. VI. v 1900 hod. na faře v Hustopečích.
∴ Adorační den pro farnost Bělotín připadá na pondělí. Výstav Nejsvětější
svátosti bude v 1130 a ukončení v 1615. Prosím, abyste se zapsali na
rozpis.
∴ Při slavnosti Božího Těla vykonáme tradiční Eucharistický průvod
k oltářům. Prosím osoby, které mají na starosti výzdobu oltářů na Boží
Tělo, anebo jiné funkce, aby vypomohly i v tomto roce. V Bělotíně bude
průvod ve čtvrtek, v Černotíně v sobotu, v Hustopečích v neděli
dopoledne a ve Špičkách v neděli odpoledne.
∴ Uzávěrka soutěže „Najdi skrytou postavu“ z minulého čísla bude 19. VI.

O H L Á Š K Y
V sobotu 21. VI. budou ve farním kostele sv. Bartoloměje
v Hlinsku sezdáni slečna Šárka Honová z Černotína a pan
Martin Černý.
Přejeme do společné cesty životem stálé Boží požehnání,
ochranu a pomoc.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 15. 6. do 22. 6. 2014
Liturgický
kalendář
Nejsvětější Trojice

15. 6.

Pondělí
16. 6.
sv. Benon (Zbyněk)

Úterý
17. 6.
Středa
18. 6.
sv. Marina

Čtvrtek
19. 6.
Těla a Krve Páně,
slavnost

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Za Antonína Bubíka, dvoje rodiče, živou
a † rodinu Bubíkovu, Biskupovu a dvo

Černotín

9:30

Za rodiče Kuchařovy, sestru, synovce
a živou rodinu

Bělotín

11:00

Špičky

17:30

Špičky

5:30

Úmysl mše svaté

Za živé a † farníky
Za † Vlastimilu Kuchařovou, sestru
a živou rodinu
Za † manžela Milana Stejskala a dvo
Mše svatá v Tridentském ritu

Černotín

17:30

Za † Josefa Dobeše, manželky, syna,
živou rodinu a dvo
Poděkování Pánu Bohu a Panně Marii
za přijatá dobrodiní s prosbou
o Boží ochranu pro celou rodinu

Bělotín

17:30

Za Karla Ondřeje na poděkování
za 18 let života
Za † Ladislava Dohnala

Pátek
20. 6.

Hustopeče

18:00

Černotín

18:00

Hustopeče

8:00

Bělotín

11:00

Špičky

15:00

sv. Silverius

Sobota
21. 6.
sv. Alois Gonzaga,
památka

Těla a Krve Páně

22. 6.

Za † rodinu Martochovu , Hrachovcovu
a dvo a za živou rodinu Majkusovu
na poděkování za Boží požehnání, zdraví
a všechna přijatá dobrodiní
s prosbou o další pomoc a požehnání
Za † Marii a Petra Židkovy,
živou a † rodinu
Za Jana a Marii Jakešovy,
P. Jaroslava Novosada,
živou a † rodinu a Marii Smrčkovou
Za † tatínka Aloise Tedlu, maminku
a † rodinu Tedlovu, Heinzovu
a staříčky Kleiberovy a dvo
Za syna Jana, manžela Vojtěcha, rodiče,
živou rodinu a dvo
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