Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
2. listopad 2014
číslo 44.
ročník IX.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.

(Žl 116)

1. čtení: Job 19, 1.23-27a
2. čtení: 1 Kor 15, 20-24a.25-28
Ev.: Lk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, l-6a
Žl 23

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám!

Modlitba za zemřelé
Křesťanská víra nedělá rozdíly mezi
živými a mrtvými. Bůh totiž není Bohem
mrtvých, je Bohem živých. Pro Něj jsou všichni
lidé živí.
MODLITBA POMÁHÁ NEJEN ŽIVÝM
Věříme-li, že modlitba pomáhá živým
lidem, proč bychom se neměli modlit i za
mrtvé? Život je jeden, neboť jak říká
evangelista: „Bůh není Bohem mrtvých, ale
živých“ (srov. Lk 20,38). Smrt není konec, ale
jen stupeň v lidském osudu. A tento osud
nekončí ve chvíli smrti. Láska, kterou vyjadřuje
naše modlitba, nemůže být tedy marná. Kdyby
totiž na zemi láska měla moc, a po smrti již žádnou moc neměla, bylo by to popření slov
Bible a zkušenosti církve, že láska je silnější než smrt, neboť Kristus ve své lásce
k lidstvu smrt přemohl.

O modlitbě za zemřelé hovoří již Bible Starého zákona: „Proto dal Juda
Makabejský přinést smírnou oběť za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy“ (2 Mak
12,46).
KŘESŤANÉ SE OD POČÁTKU PŘIMLOUVALI ZA ZEMŘELÉ
Církev již od prvních dob uctívala památku zemřelých, přimlouvala se za ně
a přinášela zvláště eucharistickou oběť (mši svatou), aby očištěni mohli dosáhnout
blaženého spojení s Bohem. Církev také doporučuje almužny, odpustky a kající skutky
za zemřelé: „Pojďme jim na pomoc a vzpomínejme na ně. Proč bychom měli
pochybovat o tom, že naše obětní dary za mrtvé jim přinášejí nějakou útěchu?

Neváhejme a pojďme na pomoc těm, kteří jsou mrtvi, a obětujme za ně své modlitby.“
(sv. Jan Zlatoústý). Památka všech věrných zemřelých či lidově „dušičky“ je dnem, kdy
se církev zvláště modlí za zemřelé. Tento zvláštní den modliteb den zavedl roku 998
clunyjský opat Odilo († 1048). Ve 13. století se tento zvyk rozšířil v západní církvi
a papež Benedikt XV. jej v roce 1915 potvrdil pro celou církev.

„Jsme přesvědčeni, že když prosíme za všechny, kteří zesnuli před námi, tak jim to
prospívá...“ (podle sv. Cyrila Jeruzalémského *315 + 386)
MÁME ZODPOVĚDNOST ZA TY, KTEŘÍ JIŽ ZEMŘELI
„V určité fázi svého křesťanského života jsem měl pocit, že se za zemřelé již modlit
nemůžeme. Ale během let jsem dospěl k jinému názoru... Zdá se, že jako žijící máme
určitou zodpovědnost za ty, kteří zemřeli a kteří za svého života buď nevěděli jak, nebo
nechtěli Boha následovat. Mnozí umírali plni svého sobectví, zášti a nevyřešených
pozemských bitev. Nejspíš tedy nějak zůstávají svázáni se zemí. Jako křesťané máme
určitou autoritu žádat odpuštění jejich hříchů a pochybení, aby mohli najít cestu k Bohu.
Za zemřelé je možné se modlit např. osobně, či přinášením eucharistické oběti při mši
svaté.“ (Kenneth McAll)
(www.vira.cz)

koutek pro děti
9. Chánu trápilo, že nemá děti
Izraelita Elkána měl dvě ženy. Peninu, která měla několik dětí,
a Chánu, která děti mít nemohla. Moc se tím trápila. Penina se jí
kvůli tomu často vysmívala.
Byl jeden Izraelský muž, který se jmenoval Elkána. Jako správný
Izraelita chodil každý rok s celou rodinou do města Šilo, aby se tam ve
svatyni modlil k Hospodinu společně s ostatními Izraelity a přinesl mu
oběť. Elkána měl dvě ženy. Peninu, která měla několik dětí, a Chánu,
které zatím žádným dítětem Hospodin nepožehnal. Moc se tím trápila.
Penina se jí kvůli tomu často smála: „Kdypak se ti konečně narodí
chlapeček nebo holčička? Nemáš žádné děti, ale já mám. Hospodin na
tebe určitě zapomněl. Hospodin tě jistě nemá rád, a proto ti nedává
žádné dítě.“ Takto Penina často Chánu popichovala. Tenkrát si totiž lidé
mysleli, že když některá žena nemá děti, málo se modlí a má spoustu
hříchů. Hospodin ji proto nemá rád a za trest nikdy nebude mít miminko. To však
u Chány nebyl ten důvod. Chána měla Hospodina ráda a často se k němu modlila.
„Tak už neplač, Chano!“ hladil ji Elkána, když si za ním přišla postěžovat kvůli
Penině. „Vždyť přece víš, že tě mám moc rád! Copak to pro tebe nic neznamená? Není
to důležitější než mít deset synů?“ Ale Chána nemohla být veselá, když se jí Penina
neustále posmívala a předváděla se svými dětmi.
Nejhorší to bývalo pro Chánu, když putovali do města Šilo. Byly to chvíle, kdy se
Penina opět postarala o to, aby se Chána cítila mizerně a opuštěně. Jednou to už
Chána nemohla vydržet. Stalo se to, když se v Sílu usadili k slavnostní rodinné večeři.
V čele seděl otec Elkána. Vzal z velké mísy kus masa, rozkrájel ho a dal každému
kousek. Nejdříve dal své ženě Penině a každému jejímu dítěti. Na pravé straně seděla
Chána a byla velice smutná. Elkána na ni laskavě promluvil, a aby jí ukázal, že ji má
rád, dal jí dvojnásobný kus masa. Chána si však nevzala. Slzy jí stékaly po tváři. Penina

se jí totiž začala smát: „Hm, dostala jsi velký kus masa! No jen se najez! Však jsi sama.
Já mám mnoho dětí, ty nikoho.“ Chána na to neřekla ani půl slova a plakala ještě více.
Nechtěla se ani teď přít se svou protivnici. Tiše vstala a odešla od stolu a zamířila na
misto, kde by byla blízko Hospodinu - ke svatyni s Archou úmluvy. Věděla, že jedině
Hospodin ji pochopí a jenom on jí může pomoci v jejím trápení.
Děti se také rády popichují, předvádějí se před druhými a vychvalují se, co mají za
oblečení, hračky a co už zvládnou. Často si však neuvědomí, že to může druhé
kamarády mrzet, když oni takové hračky nemají a nedokážou to, co druzi. Proto je lepší
si hračky mezi sebou půjčovat a nad nikým se nevytahovat.
V měsíci říjnu byli pokřtění:
EmaMarie Pospíšilová (Hustopeče)
Petra Marie Kupková (Hustopeče)
Ota František Hynčica (Černotín)

Kryštof Šimon Orság (Hustopeče)
Josef Biskup (Hustopeče)
Ondřej Václav Hrab (Černotín)

V říjnu jsme doprovodili na věčnost:
Marie Kelarová (Černotín)
Jaroslav Hendrych (Černotín)

Leopoldina Lívová (Černotín)
Ludmila Gajdošová (Špičky)
Rostislav Konopčík (Černotín)

B L A H O P Ř Á N Í
Do stavu manželského vstoupili před Boží tváří v sobotu
18. října v Bělotíně paní Jarmila Rýparová z Hluzova a pan Josef
Plesník z Kunčic.
Přejeme do společné cesty životem stálé Boží požehnání,
ochranu a pomoc.

Ohlášky:
V tomto týdnu je první pátek v měsíci a také týden modliteb za duše v očistci, můžete
využít příležitost ke sv. zpovědi před bohoslužbami.
Hustopečská schóla bude nacvičovat v pondělí v 16 hod. v muzikantské zkušebně.
Ministranti se sejdou v sobotu v 10 hod. na faře v Hustopečích.
Pravidelné setkání modlitebního společenství ve Špičkách v měsíci listopadu:
v úterý 4. 11. a 18. 11. 2014 na faře od 19:30 hod. – do 21:30 hod. Setkání začíná vždy
růžencem a modlitbou k Duchu Svatému, pokračuje chválami, sdílením, svědectvím,
četbou a rozjímáním nedělních liturgických textů a končí přímluvami za potřebné.
Modlitební setkání je obětované vždy za nějakého kněze. Patrony společenství jsou
sv. Archandělé, sv. Pius z Pietrelciny a sv. Gabriel od Bolestné Matky Boží. Přijďte se
s námi pomodlit i vy.
Na přání farníků se od listopadu začne scházet modlitební společenství v Hustopečích.
Zveme tedy nejen absolventy semináře Život v Duchu, ale všechny zájemce
o společnou modlitbu a četbu Písma svatého na setkání v pátek 7. 11. a 21. 11. 2014 od
19:00 - do 21:00 hod. na faře. Další by mohla pokračovat po domluvě v čtrnáctidenních
intervalech.
Děkanátní kalendář na rok 2015 je možné si zakoupit v sakristii za cenu 55 Kč.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 2. 11. do 9. 11. 2014
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Ke cti sv. Huberta a za živé a + myslivce
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Černotín

9:30

Za ž ivou a † rodinu Hendrychovu,
Šnejdrlovu, Rýparovu a Samiecovu a dvo

2. 11.

Bělotín

11:00

Za † Matě je Greš e, ž ivou a † rodinu a dvo

Hustopeče

14:00

svátostné požehnání, průvod
na hřbitov a pobožnost za duše zemřelých

16:30

Volná intence

16:30

Volná intence

Sbírka na potřebné

Pondělí
3. 11.
sv. Martin de Porres

Středa
5. 11.
sv. Zachariáš a Alžběta

Čtvrtek
6. 11.
sv. Leonard (Linhart)

Pátek
7. 11.
sv. Atenodorus

Sobota
8. 11.

Špičky
po mši svaté
pobožnost na
hřbitově

Černotín
po mši svaté
pobožnost na
hřbitově

Bělotín
16:30

Za Karla Ondřeje a rodinu Ondřejovu,
Zezulkovu a Popovu

po mši svaté
pobožnost na
hřbitově

16:30

Za † Vojtě cha Gö gha, rodič e a ž ivou rodinu,
† Marii Stoklasovou, manž ela, sourozence
a dvo
Za Ladislava Lopoura, manželku, syna
a dceru. Za Ludmilu Frankovou, manžela
a Františka Novosada

Černotín

17:00

Za † rodič e Andrš ovy a Rý parovy, 2 syny,
snachu, vnuka a živ. rodinu

Hustopeče

8:00

Za ž ivé a † farnı́ky

Špičky

9:30

Ke cti sv. Huberta a za ž ivé a † myslivce
ze Špiček

Bělotín

11:00

po mši svaté
pobožnost na
hřbitově

Hustopeče

sv. Gottfried (Bohumír)

Posvěcení lateránské
basiliky

9. 11.

Úmysl mše svaté

Za † Emila, Emu, Marii a Michala
Gassmannovi a živou rodinu
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