sv. Václav, slavnost
28. září 2014
číslo 39.
ročník IX.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Dorostl k svatosti za krátký čas, a naplnil mnohé věky.

1. čtení: Mdr 6,9-21
1 Kron 29

2. čtení: 1 Petr 1,3-6;2,21b-24

Ev.: Mt 16,24-27

Ty, Hospodine, vládneš nade vším.

Panovník spravedlivý, milosrdný a ohleduplný
„Je to muž, který se proslavil tím, že jeho vláda je
chápána jako vláda panovníka spravedlivého,
milosrdného, ohleduplného, ale také panovníka, který
nechtěl prolévat krev a byl ochoten nastavit svůj život.
Čili tady myslím, že je ve svatém Václavu nastaven
model našim politickým představitelům,“ řekl v rozhovoru pro ČT k aktuálnosti světcova odkazu kardinál
Dominik Duka.
Svatý Václav je postavou, která provází České
dějiny více než tisíc let, což je dlouhá doba. Ve světle
legend je Václav představován jako vzdělaný vladař,
dobře vychovaný babičkou Ludmilou a kněžími, úspěšně
vládnoucí a přitom zbožný, vedoucí život spíš mnišský
než světský. Jak se ale na něj dívat dnes, v souvislostech
dnešní doby? Zkusme přijmout výzvy, které nám i přes
prostor tisíci let dává.
Václav byl zakotven v křesťanské víře, což mu ale nepřinášelo okamžitý prospěch
Na čem tento muž v životě stavěl? Rozhodně se nevyhnul své životní vladařské roli.
Ale tím jeho život nevrcholil a neskončil. Jeho zakotvení bylo v křesťanské víře, která
ztvárňovala jeho život. A to nebylo v jeho okolí obvyklé. Bylo to možná stejně
nesamozřejmě, jako je tomu u nás dnes. A Václav, i ti, kdo ho vychovávali, zejména
jeho babička Ludmila, tuto odlišnost od okolí pěstovali a nesli, i když jim život nakonec
neusnadnila. Jinak řečeno: Václav se nezabýval jen tím, čím se zabývali ostatní
a nestavěl jen na tom, co přineslo okamžitý prospěch.

Václav stál u základů Evropy
Další otázka se týká širších souvislostí. Kníže Václav byl spolubudovatelem,
základů křesťanské Evropy. Té Evropy, ve které se – přes mnoho krutostí – vypěstovala
úcta k životu, chápání života jako součásti dějin, péče o potřebné a bezmocné, nádherné
plody výtvarného, slovesného i hudebního umění, rozvinutá filozofie a nakonec i rozvinuté přírodní vědy.
Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?
A co my dnes, jakou civilizaci, jakou Evropu dnes společně vytváříme? Jakou roli
hraje v našem snažení péče o věci trvalé, jakou péče o to, co dnes koupíme, pozítří
zahodíme? Jakou roli v této civilizaci hraje moudrost, kterou nelze zaměnit ani za
vychytralost, ani za peníze? Spoluvytváříme civilizaci, ve které má čestnost důležitou
roli? Jaký vzor nabízíme mladým lidem? Rytíře nebo vychytralého švindlíře?
P. Aleš Opatrný, www.vira.cz

koutek pro děti
4. Midjánci byli poraženi
Izraelité v čele s Gedeónem vtrhli do tábora Midjánců. V rukou
měli hliněné nádoby, ve kterých ukrývali pochodně, a křičeli: „Za
Hospodina a Gedeóna!“ A tak zvítězili.
Gedeón dostal od Hospodina důležitý úkol - s několika stovkami
izraelských mužů bojovat proti tisícům midjánských vojáků. Gedeónovi
muselo být jasné, že to je z lidského pohledu nemožné. Do toho by šel
jen blázen. Řekl si však: „Potřebujeme Hospodinovu pomoc. Bez něho
nic nedokážeme. Na čí straně je Hospodin, tam je i síla a moc, ať je
protivníků mnoho nebo málo.“ Díky této velké důvěře v Hospodinovu
moc šli Izraelité do boje. A tento boj s Midjánci nakonec vyhráli.
Stalo se to jedné noci. Všude se rozprostírala tma a bylo ticho.
Midjánci spali ve stanech. Jen na stráži právě probíhala výměna noční
hlídky. Gedeón se svými muži tiše obklíčil tábor. Každý z Izraelitů měl
s sebou polnici (nástroj připomínající trubku), na kterou na Gedeónův povel společně
zatroubili. Jak nečekaný a ostrý to byl zvuk! Každý Izraelita dále nesl prázdnou hliněnou
nádobu. V ní se skrývala zapálená pochodeň. Když dal Gedeón znamení, rozbili
Izraelité nádoby. Hliněná nádoba se rozbila a způsobila veliký rámus. Pochodeň, která
z ní vypadla, zase vydávala veliké světlo. Midjánci byli tím světlem tak oslněni, že
neviděli na krok. Izraelité do toho začali křičet: „Za Hospodina a Gedeóna!“ A už se
hrnuli na nepřátele. Midjánci se polekali. Vyděšeně běhali sem a tam, vráželi do sebe
a navzájem se bodali meči. Neviděli totiž ve tmě nic jiného než oslňující plameny
pochodní a ze všech stran slyšeli veliký křik a hluk. Mysleli si, že nepřítel je silnější než
oni. Báli se a rozutekli se na všechny strany. Gedeón a jeho muži je honili tak dlouho, až
je do posledního vyhnali ze země. Midjánci se pak již nikdy nevrátili. Po této vítězné
bitvě lidé přicházeli Gedeónovi poděkovat a dokonce z něj chtěli udělat svého krále.
Gedeón jim však řekl: „Neděkujte mně. Poděkujte Hospodinu. On vás vysvobodil,
abyste zase byli šťastní.“ Gedeón si totiž uvědomoval, že celou dobu Hospodin bojoval
s nimi a bez něho by boj s Midjánci nikdy nevyhráli.

Když vyhraješ nějakou soutěž (třeba v běhu) nebo víš odpovědi na otázky, které
vám dává paní učitelka ve školce, určitě máš velikou radost. V této chvíli můžeš také
poděkovat Pánu Bohu, že ti dal dar rychlých nohou či dobré paměti. Všechno, co máme
a v čem jsme šikovní, jsme dostali od Pána Boha, a to pro naši radost, ale také proto,
abychom byli užiteční. Tedy abychom mohli druhým pomáhat.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 28. 9. do 5. 10. 2014
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Za † Josefa a Zo ii Zemlovy, rodič e z obou
stran, sestry, Rosálii Vychopňovou,
živou rodinu a dvo

Špičky

9:30

Za † Radmilu Vaš ı́nkovou a ž ivou rodinu

Bělotín

11:00

Za ž ivé a † farnı́ky

Vysoká

14:00

Za ž ivé a † farnı́ky a obč any z Vysoké

Špičky

17:30

Na poděkování za dar života,
s prosbou o Boží ochranu

Černotín

17:30

Za † rodič e Eneklovy, dvo a ž ivou rodinu

Bělotín

17:30

Poděkování Pánu Bohu s prosbou
o další ochranu a Boží požehnání

Hustopeče

18:00

Poděkování Pánu Bohu u příležitosti
50 roků manž elstvı́ a za † z rodin
Mayzlíkových, Janovských a Indrákových
Za Karla Majkuse rodiče z obou stran,
sourozence a dvo

Sobota
4. 10.

Heřmanice

16:30

Za živou víru pro rodinu Kočnarovu

sv. František z Assisi,
památka

Špičky

18:00

Za ž iv. a † rodinu Bezdě kovu a Vozá kovu

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

Za † Vá clava a Kvě toslavu Jamborovy,
rodič e a ž ivou a † rodinu
Za † Petra Volka, snachu Hanku
a rodiče z obou str.
Za Františka a Boženu Erlovy, syna Josefa,
vnuka Františka, s prosbou o zdraví

Slavnost sv. Václava

28. 9.

Pondělí
29. 9.
sv. Michael, Gabriel
a Rafael, svátek

Středa
1. 10.

sv. Terezie od Dítěte
Ježíše, památka

Čtvrtek
2. 10.

sv. andělé strážní,
památka

Pátek
3. 10.
sv. Maxmilián

27. neděle v mezidobí

5. 10.
Měsíční sbírka

Úmysl mše svaté

Ohlášky:
V týdnu bude první pátek v měsíci, proto budu navštěvovat nemocné a také budou
adorace a zpovídání.
Hustopečská schola začne nacvičovat ve čtvrtek v 16 hod. v muzikantské zkušebně.
Biřmovanci se sejdou v pátek v 19 hod. na faře v Hustopečích
Tel. na faru: mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040
Webové stránky farnosti: www.ihustopece.cz/farnost/
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