slavnost Těla a Krve Páně
22. červen AD 2014
číslo 25.
ročník IX.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj, praví Pán.
(Jan 6,55)

1. čtení: Dt 8,2-3.14b-16a
Žl 147

2. čtení: 1 Kor 10,16-17

Ev.: Jan 6,51-58

Jeruzaléme, oslavuj Hospodina!

Díky eucharistii se měním v Ježíše
Abychom mohli Ježíše následovat,
potřebujeme být silní a vytrvalí
V životě často prožíváme nejrůznější
boje a utrpení. Někdy musíme učinit
rozhodnutí, která jsou v rozporu s našimi
plány a občas se dokonce od toho, co
bychom si sami přáli, diametrálně odlišují.
Na své cestě také musíme opakovaně
bojovat s nepřítelem, který se nás neustále
snaží oklamat a svést na scestí. Mnohdy si
připadáme opuštění a odmítnutí. Pohled na
Ježíše, za nímž kráčíme, se nám pak snadno
rozplyne před očima. Uvědomujeme si, že
často ztrácíme odvahu a potřebujeme
posilu, abychom vůbec byli schopni v cestě
pokračovat.
Pane, zpomal trochu, nestačím!
Ježíš nám dal eucharistii jako pokrm na cestu. Neustále hovoříme o tom, že
máme kráčet životem s Ježíšem. Jenže být Ježíšovým učedníkem a následovat ho po
celý život může být náročné a obtížné. Občas mu říkám: „Můj Pane, běžíš moc
rychle, zpomal trochu, já ti nestačím. Sotva popadám dech.“ Ale Pán mi odpovídá:
„Jen pojď, přidej.“
Díky eucharistii se „měním v Ježíše“
Svatý Augustin obohatil vnímání eucharistie touto úvahou: když jíme obyčejnou
stravu, jídlo se v našem těle mění a stává se jeho součástí. Z jídla se tedy stává mé
tělo a má krev. Když ale přijímáme Ježíše v eucharistii, účinek je naprosto opačný.

Pokrm, jímž je eucharistie, se nestává součástí mého těla, ale Ježíš mě proměňuje
v sebe. Když přijímám eucharistii, měním se v Ježíše. Přijímáním eucharistie se
stále více uskutečňuje to, o čem píše sv. Pavel: „Nežiji už já, ale žije ve mně
Kristus“ (Gal 2,20).
(převzato z knihy: Síla eucharistie)

koutek pro děti
41. Izraelité postavili stan, v němž bude přebývat Hospodin
Mojžíš vyzval všechny Izraelity, aby pomáhali při stavbě stánku setkávání, do kterého
pak uložili archu úmluvy. Mojžíš se ve stanu každý den modlil. Naslouchal, co mu
Hospodin říká.
Hospodin měl Izraelity rád. Věděl, že potřebují něco viditelného, aby
nezapomínali na to, že je Hospodin s nimi. Řekl Mojžíšovi, aby nechal postavit
stan setkávání. Ano, přesně tak! Šlo o krásný stan, který měl kolem dokola
postavenou zeď z látek a tyčí. Stan se dal rychle postavit a složit, aby mohli
Izraelité pokračovat na své cestě do zaslíbené země Kanaánu, kde již dříve žil
Abrahám, Izák, Jakub a jeho dvanáct synů. Mojžíš pak vyzval lidi, aby mu
přinesli potřebné věci, dary a materiál, z něhož by mohl být stan postavený.
Lidé přijali Mojžíšovu výzvu s velkou radosti' a začali mu přinášet velké
množství všeho, čeho bylo ke stavbě zapotřebí. Muži nosili dřevo na sloupy.
Ženy pak donesly své zlaté a stříbrné ozdoby a nádoby, které si nesly
z Egypta. Šikovné ženy se pustily do výroby barevných látek. Vyrobily i krásné
koberce a plátno na střechu stanu. Bohatí přinesli vzácné drahokamy
a všelijaké voňavé oleje. Snesli toho tolik, že musel Mojžíš rozhlásit po táboře:
„Už dost! Není třeba dalších darů.“ Bylo krásné, že lidé tyto dary věnovali
dobrovolně a z lásky k Hospodinu. Těšili se z toho, že je má Hospodin rád
a chce být s nimi. Mojžíš pak určil schopné muže, kteří řídili stavbu stanu setkávání. Těm také
velice záleželo na tom, aby tento stan pro Hospodina byl co nejkrásnější. Uplynulo asi půl roku
a stánek byl postavený. Uvnitř stanu bylo ukryto něco moc důležitého. Byla to zlatem zdobená
archa úmluvy s deskami desatera.
Do stanu však měli Izraelité zakázáno vcházet. Mohl tam jen Mojžíš a určení kněží. Mojžíš
do stanu přicházel každý den. Modlil se tam a naslouchal, co mu Hospodin říká. Od Hospodina se
zde dozvídal všechny potřebné informace o tom, co má dělat a co má říci Izraelitům. Když Mojžíš
vycházel ze stanu, kde se setkal s Hospodinem, měl tvář ozářenou zvláštním jasem. Lidem z této
záře oči přecházely, proto si Mojžíš musel tvář přikrývat závojem. Taková to byla zář. Když se nad
stanem během dne vznášel oblak a v noci se proměnil v ohnivý sloup, Izraelité věděli, že
Hospodin je mezi nimi.
Tak jako se Izraelité pustili do stavby stánku setkávání, tak lidé, kteří věřili v Boha a měli ho
rádi, nechávali stavět Boží domy - kostely, do kterých dnes chodíme my a ve kterých je Bůh zvlášť
oslavován. I nám by mělo záležet na tom, jak to bude v kostele vypadat. Jestli bude hezky
nazdobený a čistý. Víš, kdo se u vás stará o výzdobu a úklid? Můžeš jim za tuto práci poděkovat
a zeptat se, jestli jim můžeš nějak pomoci.

42. Izraelité si pohledem na bronzového hada zachránili život
Kvůli reptání Izraelitů se v táboře objevili jedovatí hadi. Každý, koho uštkli, zemřel.
Izraelité, kteří litovali svého chování a podívali se na bronzového hada, si zachránili život.
Izraelité se opět vydali na cestu do zaslíbené země Kanaán. Oblak Hospodinův šel před nimi
a lidé kráčeli za ním. Cesta se však zdála nekonečná. Každé ráno jim sice Hospodin seslal z nebe
manu - nebeský chléb, aby neměli hlad. Jenže lidé byli nevděční. Začali si na manu stěžovat.
Říkali: „Ta mana už nám nechutná. Každý den máme pořád stejné jídlo.“ A zašlapávali ji do písku.

A to nebylo správné chování. Hospodin proto dopustil, že se do tábora
Izraelitů připlazili hadi. Bylo jich mnoho a kousali lidi. Kousnuti' bylo bolestivé
a jedovaté. Každý uštknutý člověk brzy zemřel. Nikomu nebylo pomoci. Lidé
byli zděšení. Uvědomili si, že se nechovali dobře, a litovali toho, že si
stěžovali a něco Hospodinu vyčítali. Běželi k Mojžíšovi a volali: „Pomoz nám!
Modli se k Hospodinu, aby nám odpustil! Popros ho, aby ti hrozní hadi zmizeli!“
Mojžíš se tedy usilovně modlil k Hospodinu a on jeho prosbu opravdu
vyslyšel. Nevyhnal sice hady z tábora, ale zato udělal jinou věc, aby se
nemuseli zlých hadů bát. Na Hospodinův rozkaz si Mojžíš stoupl mezi Izraelity a zvedl do výšky dlouhou hůl, na které byl namotaný had. Nebyl to ale
had opravdový, byl z mědi. Vyrobil ho sám Mojžíš. Pak jim řekl to, co mu
sdělil Hospodin: „Lidé pokousáni jedovatými hady, když se podíváte na hada
z mědi, neumřete.“ Tak to řekl Hospodin a tak se i stalo. Někteří však
Mojžíšovi nevěřili a říkal: „To je příliš snadné. Je přece nesmysl, abychom se uzdravili jediným
pohledem na měděného hada. Tak takové hlouposti nevěříme.“ Co se stalo s těmi lidmi, kteří tak
mluvili? Zemřeli. Zemřeli proto, že se nepodívali na hada. Kdo však poslechl a udělal to, co
Hospodin vzkázal po Mojžíšovi, zachránil si život.
Když někoho uštkne jedovatý had, musí se rychle přivolat doktor. Ten se snaží o to, aby se
jed z těla co nejrychleji dostal ven a tak nenakazil celého člověka. Hadi v dnešním příběhu
symbolizují pokušitele. Ten člověka často navádí k tomu, aby si na něco stěžoval. Když ho
poslechneme a stěžujeme si například na jídlo, na to, že se nám nedaří, že musíme chodit do
školky, že má někdo lepší hračku, je to podobné, jako by nás „uštkl had“. Ztrácíme radost,
stydíme se, jsme na někoho hodně nahněvaní a nechceme se s ním udobřit. Potřebovali bychom
tento „jed“ dostat ven z těla co nejdříve. Víš, na koho se můžeš obrátit s prosbou o pomoc?
Poradím ti, prohlédni si pořádně kostel a možná ho tam uvidíš.

Ohlášky:
V soutěži poznej skrytou postavu, vyhrála paní Jarmila Mrázková
z Bělotína a získává knihu Maxe Kašparů: Do výšky volím pád. Výherkyni
blahopřejeme.
Video záznam z primice P. Františka Dostála se bude promítat v pátek
v 18 hod. na faře v Hustopečích.
Farnost Černotín Vás opět zve na POUTNÍ CESTU PO KŘÍŽÍCH NAŠÍ
FARNOSTI, která se uskuteční v neděli 22. června 2014. Sraz v 15.00
u kostela. Cestu zakončíme opékáním u přehrady. Kabanos na opékání si
vezměte sebou. Těšíme se na Vás!!!
Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci vypisuje výběrové řízení
na nově vzniklou pozici VEDOUCÍ STŘEDISKA LESNÍ SPRÁVY
KAPITULNÍCH LESŮ. Bližší informace jsou na nástěnce.
Sbírky:
Seslání Ducha Svatého
Nejsvětější Trojice

Hustopeče

Špičky

Černotín

Bělotín

Kč 7.138,Kč 7.183,-

Kč 1.811,Kč 1.208,-

Kč 2.554,Kč 2.032,-

Kč 2.661,Kč 1.207,-

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 22. 6. do 29. 6. 2014
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Bělotín

11:00

Špičky

15:00

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 † Marii a Petra Židkovy,
živou a † rodinu

Špičky

17:30

Za živé a † farníky

Hustopeče

18:00

Za Františka a Marii Stuchlíkovy,
živou a † rodinu
Za Jana Pospíšila, rodiče z obou stran
a za živou rodinu

Černotín

17:30

Za † Anastásii a Karla Enenklovy,
živou rodinu a dvo

Hustopeče

14:00

Requiem za Ladislava Bartoňka

Bělotín

17:30

Za † Josefa a Antonii Vaňkovi, syna a dvo

Hustopeče

16:30

Za † Jana Kubicu, manželku, 2 syny,
2 snachy, sourozence, † z rodiny Majkusovy,
Heraltovy, za živou a † rodinu a dvo
Za † Františka Frydrycha, manželku,
2 dcery, 2 zetě, syna, snachu, sourozence,
ostatní † z jejich rodin a staříčky
Frydrychovy, Hrachovcovy a dvo

Špičky

18:00

Na poděkování za přijatá Boží dobrodiní

Hustopeče

8:00

Za živé a † hasiče při výročí 130 let
od založení sboru

Černotín

9:30

Za † Antonína Šnejdrlu, manželku,
sourozence z obou stran a dvo

Bělotín

11:00

Těla a Krve Páně

22. 6.

Pondělí
23. 6.
sv. Josef Cafasso

Úterý
24. 6.
Narození Jana Křtitele,
slavnost

Středa
25. 6.
sv. Vilém, ct. Ivan

Čtvrtek
26. 6.
sv. Jan a Pavel

Pátek
27. 6.
Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova, slavnost

Sobota
28. 6.
Neposkvrněného Srdce
Panny Marie, památka

slavnost
sv. Petra a Pavla,
apoštolů

29. 6.

Úmysl mše svaté

Za živé a † farníky

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