Posvěcení lateránské basiliky
9. listopad 2014
číslo 45.
ročník IX.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje
z nebe od Boha; bylo vystrojeno jako nevěsta okrášlená pro
svého ženicha.

1. čtení: Ez 47,1-2.8-9.12
2. čtení: 1 Kor 3,9b-11.16-17
Ev.: Jan 2,13-22
Žl 46

Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu,
přesvatému stánku Nejvyššího.

Model ideálního soužití
lze najít v Bohu
Ideální model vzájemného soužití, vzor
království Božího lze najít v Bohu. Odpověď
na to, co je to skutečné společenství, nalézáme
v Nejsvětější Trojici. Dobře to vidíme na ikoně
Trojice od Rubleva. Všichni tři sedí u jednoho
stolu: základem všeho lidského společenství je
společné jídlo, utváří ho a posiluje.
„Můžeš se stát ještě více sám sebou.“
Podívejte se na zmíněnou ikonu: ani jedna
z oněch tří osob se nám nedívá do tváře, nesedí
v řadě, dívají se na sebe navzájem.
Dělají to ale velice diskrétně, váhavě,
nesetkávají se pohledem, čímž jako by dávali
najevo úctu, kterou mají k sobě navzájem.
Nikdo se nezdá být první, nikdo poslední.
Nejsou ani odtažití, ani se jeden ve druhém
neztrácejí. Jako by si navzájem říkali: „Přede
mnou můžeš být takový, jaký jsi. Respektuji

tvou výjimečnost.“ Nebo lépe: „Můžeš se stát ještě více sám sebou.“ Skutečné
společenství podle vzoru Trojice totiž není splynutí ani sloučení. Skutečná láska
respektuje odlišnost druhého. Je to, jako by Otec říkal: „Staň se ještě více Synem“,
a naopak. Stejně to platí i pro Ducha. Láska nevylučuje odlišnost, naopak: respektuje
jedinečnost druhého.
„Co pro tebe mohu udělat?“
Když je budeme pozorovat dále, uvědomíme si, že se všichni tři na sebe dívají
s velkou pokorou. Možná naplňují slova apoštola Pavla: „… z pokory ať každý z vás
pokládá druhého za lepšího, než je sám“ (Flp 2,3). Jeden sklání hlavu před druhým, ani
ne tak ze zdvořilosti, jako spíše v duchu služby. Jako by si navzájem říkali: „Co pro tebe
mohu udělat?“ Skutečné společenství spočívá ve vzájemné poslušnosti. Jeden z nich je
dokonce nakročen, jako by chtěl vyjít z ikony ven, k nám. Sedí na kraji židle, připraven
k tomu, aby byl vyslán.
Jako by na někoho čekali…
Ikona je otevřena směrem k nám. U stolu je ještě jedno místo naproti: na naší
straně. Jako by někoho čekali, hosta, který má ještě přijít. Každé skutečné společenství
je totiž otevřené a pohostinné: nechává u prostřeného stolu vždy volné místo…

Láska je vztah. Bůh, který by nebyl jeden v trojici, by neměl žádné vztahy. Kdyby
Bůh byl jenom jeden, nebyl by žádná láska. Monistický Bůh nezná lásku. Křesťanská
naděje, naděje přesahující všechno konečné, leží v tom, že jsme pozváni vstoupit do
vnitřního života trojičného Boha.
(www.pastorace.cz)

koutek pro děti
10. Chána se svěřila se svým trápením Hospodinu
Chána se jednou šla vyplakat k Hospodinu do svatyně. U vchodu se setkala s
knězem Élím, který ji potěšil zprávou, že Bůh jí slyší a brzy se jí narodí dítě.
Minulé setkání jsme slyšeli o Cháně, která se vytratila od
společného jídla a zamířila ke dveřím svatyně, kde byla uložena
posvátná Archa úmluvy. Chtěla tam Hospodinu říci vše, co ji trápí.
Nemohla už totiž vydržet posměch Peniny, která se jí smála, že ještě
nemá žádné děti. Hned u vchodu do svatyně Chána poklekla,
sklonila hlavu a velmi tiše, aby ji nikdo neslyšel, vyprávěla Hospodinu
o tom, z čeho je tak smutná. Hospodina prosila za jednu jedinou věc.
„Nezapomeň na mne, Hospodine, Bože zástupů,“ šeptala Chána.
„Jsem tak nešťastná. Já bych tak ráda měla děťátko, malého
chlapce. Když se nade mnou smiluješ a daruješ své služebnici
chlapce, slibuji, že jej daruji tobě. Když povyroste, přivedu ho sem do
svatyně, aby ti po celý život sloužil.“ Tak se Chána usilovně modlila
k Hospodinu a Hospodinu složila i slib.
Chánu zpovzdálí pozoroval starý kněz Élí. Tiše seděl u dveří svatyně a přemýšlel,
co se té ženě mohlo stát. Klečela tam na zemi, její rty se pohybovaly, ale hlas nešlo
slyšet. „Možná při slavností vypila příliš mnoho vína,“ řekl si Élí v duchu. Vstal a šel si
s ní promluvit. „Kdo jsi? Co tu tak dlouho děláš? Běž odtud, jistě jsi opilá.“ „Já nejsem

opilá,“ vysvětlovala Chána Élímu, „jsem jenom moc smutná. Vyprávěla jsem Hospodinu
o svém zármutku a prosím jej o pomoc.“ „Nezlob se na mne,“ začal se omlouvat Élí,
„nevěděl jsem, že se modlíš. Vrať se domů. Hospodin k tobě jistě bude dobrý. Věřím,
že ti dá to, o co jsi tolik prosila.“ Chánu naplnila veliká radost a celá šťastná se vrátila
k Elkánovi, její trápení bylo pryč. Na zpáteční cestě ze Šila se pak jen smála. Věřila, že
Hospodin její modlitbu vyslyší, a chválila ho a děkovala mu za jeho dobrotu.
Chána nám jde příkladem. Můžeme se od ní naučit to, že když budeme mít jakékoli
trápení, např. mít strach před písemkou, budeme se bát nějakého kamaráda apod.,
stačí si vzpomenout, že máme velkého pomocníka - Pána Boha. Jemu můžeme
v modlitbě všechno povědět. A když nás Bůh nevyslyší ihned, když se modlíme, určitě
neklesejme na mysli! Buďme vytrvalí! Bůh nás totiž někdy zkouší, jde-li nám doopravdy
o to, o co prosíme. Kdo vážně a vytrvale prosí za něco, co potřebuje a co by mu bylo
k dobrému, toho Bůh jistě vyslyší.

Bůh tě chce vést k radosti
Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo a nač člověk nikdy ani nepomyslil, to všechno
Bůh připravil těm, kdo ho milují. (srov. 1 Kor 2,6-10)
Když váhání či pochybnosti vyženou z našeho nitra
radost, nezneklidňujme se! Velmi často je to pouze malá
víra, nic víc. Bez ohledu na naše nejasnosti k nám znovu
a znovu jako proud života přichází zcela pokorná důvěra
v Boha. A může v nás vytrysknout tato modlitba: „Ježíši
Kriste, světlo srdce mého! Ať ke mně již nemluví mé
temnoty!“ Tato slova napsal ve čtvrtém století jeden křesťan
ze severní Afriky poté, co smrt zkosila několik jeho
blízkých. Byl to svatý Augustin.
Když k nám začnou promlouvat naše temnoty, mohou
v nás vyvolat až závrať. Takřka z ničeho ale může vykvést
pouštní květ, netušená radost. Již dlouho před příchodem
Krista napsal jeden věřící toto pozvání: „Nepoddávej se
zármutku, Bůh tě chce vést k radosti“ (Srov. Sir 30,21-23).
Evangelium má v sobě tak krásnou naději, že v něm
můžeme najít radost pro svou duši. Tato naděje je jako otvor, kterým proudí do hlubin
naší duše světlo a působí, že máme sílu i v situacích, které jsou očividně bezvýchodné.
Jsou situace, kdy radost ustoupí, naděje se však může obnovit, jestliže se zcela
pokorně svěříme Bohu. Existuje vnitřní síla, která v nás přebývá, tajemná přítomnost
Ducha svatého. V našich srdcích zaznívá: „Odevzdej se ve vší prostotě Bohu, stačí
k tomu i to málo tvé víry.“ Kde je pramen naděje a radosti? Je v Bohu, který nás
neúnavně hledá a nachází v nás hlubokou krásu lidské duše.
„Zmrtvýchvstalý Kristus činí z lidského života slavnost, která nikdy neskončí.“
(www.vira.cz)

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 9. 11. do 16. 11. 2014
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Za ž ivé a † farnı́ky

Posvěcení lateránské
basiliky

Špičky

9:30

9. 11.

Bělotín

11:00

Ke cti sv. Huberta a za ž ivé a † myslivce
ze Špiček
Za † Emila, Emu, Marii a Michala
Gassmannovi a živou rodinu

Pondělí
10. 11.

Špičky

16:30

Za spolupracovníky a přátele

Středa
12. 11.

Černotín

16:30

Za † Ludmilu Hýžovou, manžela, 3 syny
dvo a živ. rod.

Bělotín

16:30

Za ž ivé a † farnı́ky

Hustopeče

16:30

Za Cecilii Macháňovou, manžela, syna,
dva zetě a vnučku Evu a dvo
Za † Ladislava Chylu, rodiče,
ž ivou a † rodinu

Špičky

16:00

Za † Jiř ı́ho S1indlera a jeho rodič e

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

sv. Lev Veliký, památka
sv. Josafat, památka

Čtvrtek
13. 11.

sv. Anežka Česká,
památka

Pátek
14. 11.
sv. Rufus

Sobota
15. 11.

Úmysl mše svaté

sv. Albert Veliký

33. neděle v mezidobí

16. 11.
Sbírka na Charitu

Za † Josefa a Z1 o3ii Z1 emlovy, rodič e z obou
stran, sestry, živou rodinu a dvo
Za ž ivé a † farnı́ky
Za Boží ochranu, Boží pomoc, Boží
požehnání do dalších let života
při 60 výročí svatby

S b í r k y :
30. neděle v mezidobí

Hustopeče
Kč 4.247,--

Špičky
Kč 10.350,--

Černotín
Kč 904,--

Bělotín
Kč 1.760,--

Všech svatých

Kč 3.477,--

---

---

---

Vzpomínka na zemřelé

Kč 15.778,-Kč 2.828,-- Kč 4.161,-Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Kč 5.531,--

Ohlášky:
❀ Biřmovanci se sejdou v pátek v 1900 hod. v kostele v Hustopečích.
❀ Mše svatá s kázáním pro děti bude v pátek 14. 11. v 1630 hodin v Hustopečích.
❀ Děkanátní kalendář na rok 2015 je možné si zakoupit v sakristii za cenu 55 Kč.
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.

