27. neděle v mezidobí
5. října 2014
číslo 40.
ročník IX.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Bože, v tvé moci je všechno a nikdo nemůže odporovat tvé vůli.
Tys učinil nebe i zemi a všechno, co je pod nebem. Ty jsi Pán
všeho tvorstva.

1. čtení: Iz 5,1-7
Žl 80

2. čtení: Flp 4,6-9

Ev.: Mt 21,33-43

Dům Izraele je vinicí Páně.

Pastýřský list k závěru Roku rodiny
Drazí bratři a sestry,
v Roce rodiny jsme se několikrát pokusili společně se
zamyslet nad důležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste
živě reagovali na některé podněty, že jste se také pokusili
o konkrétní kroky k pozvednutí vaší křesťanské rodiny. To je
povzbuzením i pro mě. Když vidím, že se o pozvednutí rodiny
snažíme společně, věřím, že se nám společně podaří přispět
k ozdravení rodin, na nichž je závislá budoucnost církve
i společnosti.
Ukázali jsme si, že manželství není jen nějaká obyčejná
věc, ale že je to společná cesta ke svatosti, ke společnému
štěstí bez konce v nebi. Modlitba nás otevírá pro Boha a Boží
láska, kterou si navzájem darujeme, umožňuje zkušenost štěstí
z Boží blízkosti. Naopak k největší katastrofě lidských dějin
došlo, když člověk neposlechl Boha, ba jednal, jako by Boha
nebylo, jako by ho nepotřeboval. Sám si začal hrát na Boha,
který rozhoduje o dobru a zlu.
Život bez Boha se stal životem bez lásky a bez naděje.
Přijaté Boží milosrdenství však přináší odpuštění a novou
naději. Život se zmrtvýchvstalým Kristem dává účast na vítězství, jak jsme zakusili v době
velikonoční. Pak jsme poznali, že kdo má Ducha Svatého, miluje, tedy zachovává přikázání lásky
k Bohu a bližnímu. Svátost manželství je svátostí lásky. Jako manželé máte vlastní stavovské
poslání: být zvláštními strážci lásky v církvi a ve společnosti. Život otevřený Boží lásce je
náročný, protože vyžaduje zapření sebe, ale je nádherný a přináší uzdravení světa.
Někdy se lidé ptají: Nestačí nám lidská láska ke společnému štěstí i bez svatby? Lidé, kteří
se nechtějí zavázat manželským slibem, jako by říkali: Budu s tebou tak dlouho, dokud se mi

budeš líbit a dokud mě budeš bavit, dělat mě šťastným. Pak tě jako nepotřebného opustím,
protože mi nejde o tebe, ale o mě. O Boží požehnání k manželství nestojím, protože spoléhám jen

na sebe. Dokud se takoví lidé neobrátí znovu k Bohu, nemají právo na odpuštění ve zpovědi a na
svaté přijímání. Vám, kteří jste se kdysi vydali takovou cestou, nabízím Boží pomoc a požehnání
Vašemu společnému životu skrze svátost manželství, kterou můžete přijmout i dodatečně.
Většina lidí ví, že úmyslný potrat je těžkým hříchem vraždy nevinného člověka, který se
ještě nenarodil. Je třeba však připomenout, že nezáleží na způsobu potratu, že použití dnes státem
schválené „potratové pilulky“ je stejnou vraždou jako chirurgický potrat. Každý lékař, který
pilulku předepíše, žena, která ji použije, ale i všichni, kteří ji k tomu nutí, jsou stejně jako při
chirurgickém potratu vyloučeni z přijímání svátostí, dokud nedosáhnou zrušení trestu. Těm z vás,
které stihl tento trest, a chcete se smířit s Bohem, může poradit každý zpovědník.
Někteří si myslí, že se ubrání potratům tak, že budou používat antikoncepci. Svatý Jan Pavel
II. píše: Antikoncepce a potrat jsou v morálním smyslu naprosto rozdílná zla. Jedno popírá

neporušenou pravdu sexuálního aktu jako vlastního vyjádření manželské lásky, druhé pak ničí
život člověka. To první odporuje ctnosti manželské čistoty, to druhé ctnosti spravedlnosti a ve
skutečnosti přestupuje přikázání „nezabiješ“.
Velkou bolestí je pro manžely situace, kdy nemohou mít děti. Oplodnění ve zkumavce však
není z mravního pohledu správným řešením. Dnes už existuje skutečná léčba neplodnosti.
V každém církevním centru pro rodinu dostanete kontakt na odborníky, kteří léčí manželskou
neplodnost, ale i na ty, kteří učí přirozeným metodám regulace porodnosti.
Někteří prosazují manželství dvou mužů nebo dvou žen. Takové manželství není možné
nikdy, protože nemůže být otevřeno přirozenému plození dětí. Někteří se snaží změnit pohlaví.
To ve skutečnosti nejde, protože pohlaví neurčují jen pohlavní orgány, ale mužskostí nebo
ženskostí je poznamenána každá buňka v těle. Kdybychom toto chtěli měnit, museli bychom se
podruhé narodit.
Drazí bratři a sestry,
vím, že tato témata jsou velmi náročná. Přesto je mou povinností to všem jasně říct.
Kdybych vám zamlčel tak důležité pravdy, byl bych špatným biskupem. Pravdu musíme říkat,
i když není příjemná. Toužíme přece po věčné spáse. Manželství vidíme jako společnou cestu ke
svatosti. Na cestě svatosti čeká každého boj s Božím nepřítelem i s vlastní slabostí. Jestliže jsem
v prvním listě k Roku rodiny vyzval, abychom se v každé rodině pokusili udělat aspoň malý
krůček na cestě ke společné modlitbě, dnes vás prosím, abyste poctivě přemýšleli před Boží tváří
o těch zmíněných tématech, která se vás týkají. Začněte hledat cestu k pochopení a přijetí Božího
pozvání na cestu ke svatosti, která se týká celého člověka a celého života, nejen našich zbožných
citů. Mějte odvahu vyhledat dobrou duchovní radu a dělat postupné krůčky k nalezení harmonie
vlastního života s Božím plánem. Změna bude tím těžší, čím víc nás ovlivňuje společnost, která
se hrdě nazývá ateistickou, tedy odmítající Boha, či nepočítající s Bohem. Do této společnosti
nás Bůh poslal ne proto, abychom s ní splynuli, ale abychom v ní byli světlem a solí. Nejprve
musíme důvěřovat Bohu víc než vlastním názorům přejatým ze světa. Pak můžeme být nástrojem
Božího působení, praktickým příkladem člověka žijícího s Bohem v krásném a šťastném
přátelství. Nic se nebojme. Mučedníci, kteří vydávali svědectví Kristu vlastní krví v dějinách
i v současnosti, to měli těžší.
Modleme se za sebe navzájem, abychom uměli slyšet Boží volání a také se Bohem nechali
vést. Modleme se zvláště za ty, pro které je poslechnutí Boha mimořádně těžké. Modleme se za
synodu biskupů o rodině, kterou dnes zahajuje papež František. Já tam zastupuji české biskupy
a denně se za vás modlím. Čím více se vás k modlitbě přidá, tím více vyprosíme. Pán Ježíš přece
slíbil: Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoliv věci a budou o ni prosit, dostanou ji od

mého nebeského Otce.
Všem vyprošuje světlo a sílu Božího Ducha a všem ze srdce žehná

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.

S b í r k y :
Hustopeče

Špičky

Černotín

Bělotín

23. neděle v mezidobí

Kč 10.776,--

Kč 11.560,--

Kč 3.469,--

Kč 3.434,--

Povýšení svatého Kříže

Kč 6.512,--

Kč 6.836,--

Kč 1.148,--

Kč 1.216,--

25. neděle v mezidobí

Kč 4.091,--

Kč 944,--

Kč 1.726,--

Kč 1.267,--

sv. Václav

Kč 3.738,--

Kč 1.849,--

Kč1.158,--

Kč 2.279,--

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 5. 10. do 12. 10. 2014
Liturgický
kalendář
27. neděle v mezidobí

5. 10.
Měsíční sbírka
Pondělí
6. 10.
sv. Bruno

Středa
8. 10.

sv. Simeon

Čtvrtek
9. 10.

sv. Dionýsius

Pátek
10. 10.

Místo

Čas

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

Špičky

17:30

Za ž ivé a † farnı́ky

Černotín

17:30

Za ž ivé a † ctitelky PM Svatohostý nské
z Hluzova

Bělotín

17:30

Za † rodinu S< ándorovu a Malá tovu

18:00

Za Augustinu Vaculovou, manžela, syna,
bratra Augustina a za dvo
Za † Miladu Kalichovou, ž ivou a † rodinu
Kalichovu, Hajdovu a Vágnerovu a dvo

Černotín

18:00

Za † Jaroslava Struž ku a ž ivou a † rodinu
Hendrychovu a Stružkovu a dvo

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Za ž ivou a † rodinu Balcarovu, Klé zlovu,
Húdkovu a dvo
Za † Ludmilu Golá ň ovou, manž ela, syna
a rodiče z obou stran a živou rodinu

Bělotín
Milotice

11:00

Hustopeče

sv. Paulin

Sobota
11. 10.
sv. Firmin

28. neděle v mezidobí

12. 10.

Adorační den

15:00

Úmysl mše svaté

Volná intence
Za ž ivé a † farnı́ky a obč any z Milotic

Ohlášky:
Na sobotu 11. října připadá adorační den pro farnost Černotín. V pravé poledne bude
vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní k soukromé adoraci až do 1730 hod., kdy začne
společná adorace. Zakončení adoračního dne bude při mši svaté v 1800 hod. Přijďte se,
prosím, poklonit Ježíši svátostnému a pomodlit se za své rodiny a farnost. Zároveň je to den
vzájemných modliteb s bohoslovci kněžského semináře – bohoslovci se tento den modlí za
nás, proto pamatujme i my na ně.
Hustopečská schola začne nacvičovat ve čtvrtek v 16 hod. v muzikantské zkušebně.
Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání se uskuteční 18. 10. v katedrále
sv. Václava v Olomouci. Program: 1500 hodin Růženec, 1600 hod. Adorace, 1700 hod.
Pontifikální mše svatá s otcem arcibiskupem. Prosím poutníky, kteří by chtěli jet
autobusem, aby se zapsali na připravené archy.
Tel. na faru: mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040
Webové stránky farnosti: www.ihustopece.cz/farnost/
ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín v nákladu 330 kusů. Vydává
P. František Antonín Dostál.

