Povýšení svatého Kříže
14. září 2014
číslo 37.
ročník IX.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Naší jedinou chloubou je kříž našeho Pána Ježíše Krista:
v něm je naše naděje, život a vzkříšení, skrze něj jsme spaseni
a vysvobozeni.

1. čtení: Nm 21,4b-9
Žalm 78

2. čtení: Flp 2,6-11

Ev.: Jan 3,13-17

Nezapomínejte na Boží skutky!

Kristus porazil ďábla jeho
vlastními zbraněmi
Viděls to úžasné vítězství? To slavné dílo kříže? A mám
ti povědět, co je ještě podivuhodnější? Všimni si tedy, jakým
způsobem k tomu vítězství došlo, a užasneš ještě víc.
Pomocí čeho totiž ďábel kdysi zvítězil, toho použil Kristus,
aby ho přemohl; porazil ďábla jeho vlastními zbraněmi.
A poslyš, jak se to stalo.
Znamením naší porážky kdysi byla panna, dřevo a smrt.
Tou pannou byla Eva, neboť ještě nepoznala muže, dřevem
byl rajský strom, smrtí pokuta Adamova. A teď zase Panna,
dřevo a smrt. Symboly porážky se tu však stávají symbolem
vítězství: místo Evy je tu Maria, místo stromu poznání dobra
a zla strom kříže, místo smrti Adamovy smrt Kristova.
Vida, čím ďábel zvítězil, tím byl také poražen.
Z rajského stromu porazil ďábel Adama, z kříže přemohl
Kristus ďábla. Jedno dřevo sráželo do propasti smrti, druhé naopak přivádí zpět k životu
i ty, kteří tam sestoupili již předtím. To první ukrylo poraženého člověka, když se styděl
za svou nahotu, druhé naopak obnaženého člověka před zraky všech vyvýšilo jako
vítěze. První smrt přivedla všechny, kdo se narodili po ní, do záhuby, druhá naopak
vzkřísila k životu i ty, kteří se narodili před ní. Kdo vylíčí mocné Hospodinovy činy?
(Žl 106,2) Smrt nás učinila nesmrtelnými, tak podivuhodné je dílo kříže.
Chápeš toto vítězství? Chápeš už, jak k němu došlo? Nuže, nyní si také uvědom, jak
se toto vítězství zrodilo bez jakékoli naší námahy a jakéhokoli našeho potu. Nepotřísnili

jsme své zbraně žádnou krví, ani jsme se nemuseli postavit do žádného bitevního šiku,
ani jsme neutržili žádnou ránu, dokonce jsme ani nebyli očitými svědky toho boje,
a přece jsme dosáhli vítězství. Bojoval sám Pán, vítězství je naše. Jestliže je tedy toto
vítězství i naším vítězstvím, napodobme vítězné vojáky a radostně dnes zazpívejme
chvalozpěv na vítězství. Chvalme svého Pána a volejme: Kde je, smrti, tvé vítězství?
Kde je, peklo, tvůj osten? (Srov. 1 Kor 15,55)
Všechno toto slavné dílo naší spásy vzešlo z kříže. Kříž je znamení triumfu nad
démony. Kříž je meč tasený proti hříchu, meč, kterým Kristus probodl Hada. Kříž je
vůle nebeského Otce, sláva jednorozeného Syna, radost svatého Ducha. Kříž je ozdoba
andělů, bezpečí církve, pýcha Pavlova, opevnění svatých. Kříž je světlo celého světa.
(svatý Jan Zlatoústý, www.pastorace.cz)

koutek pro děti
2. Hospodin si vybral Gedeóna, aby zachránil Izraelity před Midjánci
Izraelité prosili Hospodina za odpuštění svého špatného chování. Hospodin je
vyslyšel a připravil pro ně plán záchrany. Vybral si k tomu mladého Gedeóna.
Po sedmi letech, kdy museli žít Izraelité ve strachu před Midjánci, pro ně
Hospodin připravil pomoc. K tomu však potřeboval člověka, který mu bude
věřit a díky němu nad Midjánci zvítězí. Hospodin si pro tento velký úkol
vybral Gedeóna. Gedeón nebyl nijak zvlášť šikovný, silný a statečný muž.
I on se Midjánců bál. Vždyť v tu chvíli, kdy ho Hospodin pozval k velkému
úkolu, byl schovaný v díře vykopané v zemi. Zde, dobře ukrytý před
Midjánci, mlátil trochu obilí, které se mu podařilo sklidit na poli. Nedaleko
od něj seděl pod stromem Hospodinův posel. Díval se na Gedeóna, a pak
k němu promluvil: „Hospodin je s tebou, statečný a mocný bojovníku!
Povolávám tě, abys použil veškerou svou sílu a vysvobodil Izraelity z rukou
Midjánců.“ Gedeón se vyděsil. „Jak já bych mohl zvítězit nad Midjánci
a osvobodit Izraelity z jejich moci? To nezvládnu!“ namítal Gedeón.
„Hospodin bude bojovat s tebou,“ odpověděl Hospodinův posel. „Ty rozdrtíš
nepřátele, jako by šlo o jednoho muže.“
Gedeón už věděl, že k němu promluvil Hospodin, ke kterému se tolik modlil. Ten mu
dále řekl: „Zboř Baalův oltář, který patří tvému otci!“ Gedeón neváhal a udělal všechno podle
Hospodinových pokynů. Zbořil Baalův oltář. Místo něho tam postavil oltář pro Hospodina
a přinesl Hospodinu zápalnou oběť. Na oltář položil dřevo a malého býčka. To vše zapálil.
Ráno bylo v tom městě velké pozdvižení. Když muži z města uviděli místo Baalova oltáře jen
hromadu kamení, dostali na Gedeóna velkou zlost. Chtěli ho zabít. Hospodin však dal
Gedeónovu otci nápad, aby rozzlobeným mužům řekl: „Proč se zastáváte Baala? Ať Baal
ukáže svou sílu. Pokud je Baal opravdu tak mocným bohem, ať sám potrestá toho, kdo mu
zničil oltář!“ Muži dali na jeho slovo a nechali potrestání Gedeóna na Baalovi. A my víme, že
Baal byl jen lidmi vymyšlený bůžek, proto Gedeónovi nemohl nic neudělat. Hospodin tak
Gedeóna chránil, aby v určený čas vysvobodil Izraelity z rukou Midjánců.
Hospodin řekl Gedeónovi, aby rozbil Baalův oltář, který naváděl Izraelity ke zlému.
Gedeón ke splnění tohoto úkolu potřeboval odvahu a sílu. I my doma potřebujeme odvahu
a sílu například k tomu, abychom vypnuli televizi či počítač, když se tam objevuje spousta
násilí a špatných věcí. Když sebereš odvahu a vypneš počítač či televizi, aby sis raději hezky
hrál se sourozenci, právě tehdy se podobáš Gedeónovi.

Pes a řezník
Jeden řezník se věnoval své
práci, když s překvapením zjistil, že
do obchodu vstoupil pes. Snažil se
ho zahnat, ale pes se okamžitě vrátil.
Opět ho chtěl vystrnadit, ale všiml
si, že pes v hubě přinesl vzkaz. Vzal
si ho a četl: „Mohl byste mi poslat
dvanáct párků a tři klobásy,
prosím?“ Řezník si všiml, že ke
vzkazu byla také připevněna
bankovka. Vzal si tedy peníze,
vložil do tašky dvanáct párků a tři klobásy a spolu s drobnými ji zavěsil psovi do
tlamy. Řezník byl ohromen, a protože už byla zavírací doba, rozhodl se sledovat psa,
který se vydal po ulici s taškou zavěšenou v tlamě.
Když pes přišel na křižovatku, položil tašku na chodník, postavil se na zadní
a jednou z předních tlap stiskl tlačítko pro chodce.
Sebral tašku a trpělivě čekal, až na semaforu naskočí zelená. Potom přešel ulici
a běžel na autobusovou zastávku, zatímco ho udivený řezník zpovzdálí sledoval.
Na zastávce si pes nejprve prohlédl jízdní řád, pak si sedl na chodník a čekal.
Přijel autobus, ale nebyla to linka, na kterou pes čekal, a tak zůstal na chodníku
sedět dál. Pak přijel další autobus. Pes se na něj podíval, a když viděl, že je to
správná linka, nastoupil zadními dveřmi, aby ho řidič neviděl.
Řezník šel za psem s ústy dokořán. Vtom se pes postavil na zadní a zazvonil,
přitom tašku stále držel v tlamě. Jakmile autobus zastavil, pes vystoupil a řezník
také. Oba kráčeli ulicí až k jednomu domu; před ním se pes zastavil, položil tašku
na chodník, udělal několik kroků vzad a rozběhl se proti dveřím.
Své počínání několikrát zopakoval, ale nikdo neotevřel. Oběhl tedy dům,
přeskočil plot, doběhl k oknu a hlavou několikrát zabouchal na okno. Potom se vrátil
ke dveřím, ty se otevřely, objevil se v nich muž a začal psa bít.
Řezník k muži přiběhl a křičel: „Co to děláte? Váš pes je geniální!“
Muž popuzeně odpověděl: „Geniální? Už je to tento týden podruhé, co ten
hlupák zapomněl klíče.“
Náměty pro zamyšlení:
1. Také si někdy u lidí kolem sebe všímám více jejich (drobných) nedostatků
než všech projevů laskavosti?
2. Jaké pocity ve mně vyvolává to, když snáším nedostatky a selhání ostatních?
3. Snad bych si mohl více uvědomovat potenciál, který mají lidé, zvířata a věci
v mém okolí. Může toho být více, než se na první pohled zdá
(www.vira.cz)

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 14. 9. do 21. 9. 2014
Liturgický
kalendář

Místo
Patrocinium

24. neděle v mezidobí

14. 9.
Pondělí
15. 9.
Panna Maria Bolestná,
památka

Středa
17. 9.

sv. Kornelius a Cyprián

Pátek
19. 9.

Čas

Hustopeče

8:00

Za ž ivé a † farnı́ky a obč any Hustopeč

Špičky

9:30

Bělotín
Hustopeče

11:00

Za † Anež ku Valentovou, manž ela, dceru
a živ. rod
Za † rodič e Kociá novy , ž ivou a † rod. a dvo

15:00

Svátostné požehnání

Špičky

17:30

Za Ludmilu Hrabovu, manžela a děti

Černotín

17:30

Za Marii Petržílkovou a rodiče z obou stran

Hustopeče

18:00

Za † Vá clava Z( emlu, manž elku, dvo
a živou rodinu
Za † Františ ka Nezdař ilı́ka, manž elku,
† sourozence z obou stran, dvo
a živou rodinu

Špičky

18:00

Za † Bohumilu Staňkovou, manžela a dvo

Hustopeče

8:00

Černotín
Bělotín

9:30
11:00

sv. Januárius

Sobota
20. 9.
sv. Ondřej Kim Tae-gon,
Pavel Chong Ha-sang
a druhové, památka

25. neděle v mezidobí

21. 9.

Úmysl mše svaté

Za † Stanislava Hadaš e, za ž ivou a † rodinu
Hadašovu, za dar zdraví a Boží požehnání
Za ž ivé a † farnı́ky
Na úmysl dárce

O H L Á Š K Y
V sobotu 27. IX. budou ve farním kostele Povýšení svatého
Kříže v Hustopečích sezdáni slečna Alena Davidová z Milotic
a pan Lukáš Frydrych z Hustopeč.
Přejeme do společné cesty životem stálé Boží požehnání,
ochranu a pomoc.
Tel. na faru: mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040
Webové stránky farnosti: www.ihustopece.cz/farnost/
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