číslo 34.
25. srpna AD 2013

21. neděle v mezidobí
Zpravodaj farností
Hustopeče nad Bečvou,
Špičky,
Černotín,
a Bělotín

Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, pomoz svému služebníku, který
v tebe doufá. Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále k tobě
volám.
Žl 84,10-11

1. čtení: Iz 66,18-21
Žalm 117

2. čtení: Žid 12,5-7.11-13

Ev.: Lk 13,22-30

Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.

P E K L O

Středověké ztvárnění pekla od Herrada
von Landsberg (okolo 1180)

Téma - zřejmý článek víry a přece...
jak těžko se dnes o něm mluví. Ano, peklo
je a nejen prázdné. Pravda je tato:
Každý člověk spěje k bodu svého
života, kterému říkáme smrt. Okamžikem
smrti je rozhodnuto o věčném údělu
člověka. Jsou tři stavy, ve kterých se
lidský duch po smrti nachází: nebe, peklo,
očistec.
Člověk je stvořen, aby Boha miloval,
jemu sloužil a po smrti došel společenství
se svým Stvořitelem, Pánem ve stavu
věčné blaženosti. Podmínkou však je, aby
se rozhodl svobodně. Ale nemůžeme Boha
milovat, pokud těžce hřešíme proti němu,
proti svému bližnímu a proti sobě samému.

„Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah
- a víte, že žádný vrah nemá v sobě trvalý věčný život.“ (1. Jan 3,15)
Zemřít ve smrtelném hříchu, aniž by byl smyt dokonalou lítostí, svátostí
smíření, a nepřijmout milosrdnou Boží lásku, to znamená zůstat navždy
odděleni od Boha v důsledku našeho svobodného rozhodnutí. A tento stav
konečného sebe-vyloučení ze společenství s Bohem a blaženými je označován slovem „peklo“.
Ježíš často mluvil o pekle o „neuhasitelném ohni“ (Mat 5,22,29
+13,42;50), vyhrazeném tomu, kdo až do konce života odmítá uvěřit
a obrátit se. Tam mohou zahynout jak duše, tak tělo. (Mat 10,28) Ježíš
ohlašuje, že „pošle své anděly, ti posbírají z jeho království...ty, kdo dělají
nepravosti a uvrhnou je do ohnivé pece“ (Mat 13,41-42), a že vynese
rozsudek: „Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně!“(Mat 25,4.)
Naše svoboda připouští i takové rozhodnutí, že bychom mohli
v okamžiku smrti pohlédnout do tváře absolutní Lásce a stále ještě bychom
dokázali říci „ne“.
Ježíš nás varuje, abychom se neuzavírali bídě jeho bratří a sester,
jelikož by nás takové jednání mohlo od něho navždy odloučit: „Potom řekne
těm po levici: Pryč ode mne, vy zlořečení....Cokoliv jste neudělali pro
jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.“ (Mat
25,41+45)
Není to Bůh, který zatracuje člověka. Je to člověk sám, který odmítá
milosrdnou Boží lásku a kdo se dobrovolně připravuje o věčný život tím, že
se sám vylučuje ze společenství s Bohem. Bůh touží po společenství i s tím
posledním hříšníkem, přeje si, aby se všichni obrátili a byli zachráněni.
Avšak Bůh stvořil člověka svobodného a respektuje jeho rozhodnutí, které
zpečetí na „věčné časy“. Ani Bůh sám si nemůže lásku VYNUCOVAT.
Jako milující je „bezmocný“, pokud si někdo místo nebe zvolí peklo.
Když se roku 1917 zjevila Panna Maria ve Fatimě, při jednom zjevení
ukázala třem dětem peklo: „Hleďte, děti, jak velice trpí lidé v pekle. Aby
jich co nejméně do tohoto stavu bolesti přišlo, vyzvala je, aby sdělily světu
modlitbu, kterou je třeba se modlit po každém desátku růžence: „Pane
Ježíši, odpusť nám hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe
všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“
Děti k vidění pekla ještě dodávaly: „Kdyby nám Panna Marie předem
neřekla, že tu hrůzu přežijeme, tak bychom hned zemřely.“ Podobně sestra
Faustina, která nás seznámila s Božím milosrdenstvím, dostala milost
pohlédnout do hrůzy věčného zavržení, do stavu pekla. Podle jejich slov,
tam nejvíce trpí ti, kteří popírali existenci pekla. Peklo ovšem není to, co si
lidé často představují: Rohatí čerti, oheň hořící pod kotlem plným hříšníků,

kteří se tam smaží a čerti je obracejí vidlemi a kousek od nich u stolu
hříšníci a čerti hrající karty a pijící pivo a kolem nich hezké dívky...To by
bylo nebe, nebo aspoň ráj na zemi. Kolik lidí by tam chtělo jít, třeba hned.
Ovšem skutečnost je jiná, hrůzostrašná.
Církev ve svém učení potvrzuje existenci pekla i jeho věčnost. Duše
těch, kteří umírají ve stavu smrtelného hříchu, sestupují ihned po smrti do
pekla, kde snášejí pekelné tresty, „věčný oheň“. Hlavním trestem pekla je
věčné odloučení od Boha, neboť pouze v Bohu může mít člověk život
a štěstí, pro které byl stvořen a po nichž touží.
Výpověď Písma svatého a nauka církve o pekle jsou VÝZVOU
K ODPOVĚDNOSTI, s níž má člověk užívat své svobody se zaměřením na
svůj věčný osud. Současně jsou i NALÉHAVOU VÝZVOU K OBRÁCENÍ: „Vejděte těsnou branou. Neboť prostorná je brána a široká cesta,
která vede k záhubě a mnoho je těch, kdo tamtudy vcházejí. Jak těsná je
brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo je těch, kdo ji najdou.“ (Mat
7,13-14)
Protože neznáme den ani hodinu, je třeba, jak nás napomíná Pán, stále
bdít, abychom si po skončení svého jediného pozemského života zasloužili
přijít s ním ke svatební hostině a přidružit se k požehnaným, a ne, aby nám
bylo rozkázáno jako špatným a lenivým služebníkům odejít do věčného
ohně, do vnější temnoty, kde „bude pláč a skřípění zubů“.
Bůh nikomu předem neurčuje, že půjde do pekla. Je to následek
svobodného odvrácení od Boha - smrtelný hřích, v němž se setrvává až
dokonce. Ve mši svaté a v každodenních modlitbách věřících prosí církev
o milosrdenství Boha, který „nechce, aby někdo zahynul, naopak chce, aby
se všichni dali na pokání.“ (2 Petr 3,9)
„Přijmi tedy milostivě, Bože, oběť svých služebníků i celé své rodiny...
Dej našim dnům svůj řád a mír. Vysvoboď nás od věčné záhuby a připočti
k zástupu vyvolených.“ (Římský kánon)
P. Antonín Pospíšil
O H L Á Š K Y
V sobotu 31. VIII. v 1100 hodin budou ve farním kostele
Povýšení sv. Kříže v Hustopečích nad Bečvou sezdáni slečna
Petra Pavlíková z Hustopeč a pan Petr Man ze Starojické Lhoty.
Odpoledne v 1530 hodin si splatní manželský svazek paní
Markéta Polišenská a Josef Polišenský ze Švábenic.
Přejeme do společné cesty životem stálé Boží požehnání,
ochranu a pomoc.

POŘAD
POŘAD BOHOSLUŽEB
od 25. 8. do 1. 9. 2013
Liturgický
kalendář

Místo

Neděle
25. 8.
21. neděle v mezidobí
Pondělí
26. 8.
ct. Martin Středa

Středa
28. 8.

sv. Augustin, památka

Čtvrtek
29. 8.
Umučení sv. Jana Křtitele
památka

Pátek
30. 8.

Čas

Hustopeče

8:00

Za Marii Váhalovou a Františka,
za Annu Škařupovou a Františka
a za Emila Olbricha

Černotín

9:30

Za živé a + farníky

Bělotín

11:00

Za + rodiče Tylichovy a sestru Svatavu

Špičky

18:00

volná intence

Černotín

17:00

volná intence

Bělotín

18:00

volná intence

Hustopeče 18:00

sv. Fiakr

Sobota
31. 8.

Úmysl mše svaté

Černotín

18:00

Za Annu Jamborovou, manžela
a jejich rodiče
Za Josefa Vozáka, 2 manželky, dceru,
rodiče Vránovy, živou rodinu a dvo
Za děti, které začínají nový školní rok

sv. Rajmund Nonnatus

Hustopeče
Neděle
1. 9.
Špičky
22. neděle v mezidobí
Měsíční sbírka

Bělotín

8:00
9:30
11:00

Za městys Hustopeče nad Bečvou
a živé a + občany
volná intence
Za + Jaroslava Šisáka, rodiče z obou
stran, živou a + rodinu Šisákovu
a Konečnou a dvo

Oznamy:
✼ Při bohoslužbách příští neděli 1. 9. budou žehnány školní aktovky. Prosím děti, aby si je
přinesly.
✼ Blíží se nový školní rok, proto prosím rodiče, aby přihlásili děti do hodin náboženství.
Přihlášku vyplní všichni, i ti, kteří již výuku náboženství navštěvovali. Přihlášky si vyzvedněte
na stolečku v kostele nebo u duchovního správce.
✼ Poutní soutěž: Správné odpovědi z minulého čísla: 1a, 2a, 3c, 4c, 5a, 6b, 7b, 8b, 9c, 10b.
Vyhodnocení soutěže bude příští neděli.
Tel. na faru:

mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040
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