číslo 18.
5. květen AD 2013

6. neděle velikonoční
Zpravodaj farností
Hustopeče nad Bečvou,
Špičky,
Černotín,
a Bělotín

S radostným zvoláním zvěstujte, hlásejte po celém světě: Pán vykoupil
svůj lid. Aleluja.
Srov. Iz 48,20

1. čtení: Sk 15,1-2.22-29 2. čtení: Zj 21,10-14.22-23 Ev.: Jan 14,23-29
Žalm 66

Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí
kdekterý národ!

M á j o v é

č t e n í

Příčino naší radosti, oroduj za nás
Často si představuje radost, že musí být spojena se
smíchem a nějakou veselostí, ale samotný život nás
přesvědčuje, že je tomu jinak. Vždyť během života
zakoušíme radostné události, a přitom v nich není nic
směšného, nýbrž spíše mohou být velmi vážné, jako je
narození dítěte, dosažení dospělosti, ukončení studia,
shledání s někým, kdo je nám blízký, vyváznutí
z ohrožení. Když někdo odvrátí nebezpečí, které nám
nutně hrozí, je nepochybně příčinou naší radosti.
Největší příčinou naší radosti je sám Kristus, který
nás osvobodil z otroctví hříchu a područí vládce světa,
a umožnil nám věčný život. Ježíš Kristus nám vrátil to,
co jsme ztratili, a otevřel nám cestu k věčnému životu
Božímu. Spolu s Kristem je příčinou naší radosti svatá
Panna, neboť měla podíl na jeho příchodu na svět, aby
nám mohl přinést radostnou zvěst o tom, že se
přiblížilo Boží království, a aby nám tuto radost opravdu mohl dát. Maria je prostřednicí
příchodu naší radosti. Stává se prostřednicí milosti a příčinou naší radosti s Kristem.

Křesťan má víc než kdokoli jiný důvod k radosti, protože kráčí k dokonalosti nikoli
osamělý poutník, ale s celým Božím lidem, s celou Církví obecnou, a se svou vlastní
Matkou, která právě vytváří z naší rodné modré planety útulný domov. Katolíci nemají
žádný důvod k smutku, ale spíše mají proč se radovat. Předně křesťanství postupně
zlepšilo postavení a úděl lidí. Zvláště děti, ženy a chudí mají co děkovat obecné církvi,
že dosáhli uznání důstojnosti, kterou jim Stvořitel určil. Jak smutný býval úděl dětí,
zejména slabších dětí, tedy hlavně děvčátek u pohanů, kteří zachovávali při životě
hlavně mužské potomstvo. To, že lidský život je hodný úcty a ochrany už před
narozením, prosazuje Církev odedávna.
Další důvod křesťanské radosti je v milostech, které se člověku dostávají ve svátostech, ustanovených pro všechny závažné události a okolnosti lidského života. Od
narození až do smrti doprovází Církev člověka, aby ho posvěcovala. Různé karikatury
Církve v novopohanské škole a sdělovacích prostředcích odtržených od pravé kultury
způsobují v lidech strach ze svátostí a pochybování o možnosti posvěcování člověka
a jeho svatosti. Tak se někteří lidé zmanipulovaní vládcem světa obávají přistoupit
ke svaté zpovědi víc než zubaře, ačkoli Bůh je nechce soudit, nýbrž je chce zachránit,
protože Otec nebeský miluje každého člověka a přeje mu všechno nejlepší, lásku,
pravdu, dobro a krásu, a to ve svrchované míře, totiž vrcholnou Lásku, největší Pravdu
a Dobro, a také to každému dopřává v Kristu. Když si to lidé lépe uvědomí, ochotně
přistupují ke svátosti smíření, aby se v jejich zkroušených srdcích mohla rozhostit
pokojná radost a blaženost.
Jiní se pro vlastní nevědomost v těžké chvíli zdráhají přijmout svátost pomazání
nemocných, neboť v jejich povědomí je to mylně spojeno jen s „posledním
pomazáním“, ale když přece přistoupí ke svátostem, naplní se ulevujícím balzámem,
který tiší bolest, léčí a povzbuzuje na cestě k dalšímu, věčnému životu.
Všechny tyto radosti máme skrze Marii, která je Matkou toho, který nám je
uštědřuje. Proto sama úcta k Panně Marii, který nám jako milostiplná zprostředkuje
všechny tyto radosti přináší křesťanům radost. Příčino naší radosti z obnoveného života,
oroduj za nás, abychom byli připraveni dát se povznést k vyššímu životu
nadpřirozenému.
Cyklus májových zamyšlení – Tomáš J.Bahounek OP

koutek pro děti
36. Kníže Bořivoj s Ludmilou uvěřili v Pána Boha a nechali se pokřtít
Podle jedné legendy se o Metodějovi a jeho díle dozvěděl kníže Čechů
Bořivoj. Spolu s manželkou kněžnou Ludmilou byli na Metoděje zvědaví. Proto
se vypravili na Velkou Moravu ke knížeti Svatoplukovi. Přijeli zrovna na
hostinu. Jaké asi muselo být překvapení, když je kníže Svatopluk přivítal
a vysvětlil místní zvyklosti. Podle tehdejšího zvyku totiž nepokřtěný muž, byť to
byl samotný panovník, nesměl sedět s pokřtěným u jednoho stolu, ale
na zemi. Bořivoj pokřtěný nebyl, a tak mu nezbývalo nic jiného než se usadit
na připravenou podušku na podlaze. Metoděj, který byl na hostinu také
pozván, však k němu přistoupil a zeptal se ho: „Není škoda, že ty, ušlechtilý
a mocný kníže, nesedíš s námi u stolu, protože nevěříš v pravého Boha?
Netoužíš být pokřtěný a stát se křesťanem?“ Bořivoj mu odpověděl: „My
v Čechách máme své pohanské bohy. Bojím se, že když jim přestanu věřit

a modlit se k nim, začnu žít jako křesťan, ba dokonce se nechám i pokřtít, pohanští bohové se
proti mně obrátí a uškodí možná celé naší zemi.“ Metoděj se usmál a odpověděl: „Toho se vůbec
neboj. My věříme v Boha, který je stvořitel všeho, a on chrání ty, kteří v něj věří a patří mu.“ Kníže
s Ludmilou kladli Metodějovi spoustu otázek, které zakončil kníže prosbou o křest. Na druhý den
byli knížecí manželé pokřtěni, uvěřili totiž v Boha. Svým křtem začlenili Čechy mezi významné
evropské státy. Vypráví se, že na památku věnoval Metoděj Ludmile obraz Matky Boží
s Ježíškem, který pak zdědil i svatý Václav. Nyní je obraz uložen ve Staré Boleslavi a říkáme mu
palladium.
Aby Ludmila nezapomněla na den svého křtu, dostala od Metoděje pěkný obraz. I my jsme
při křtu dostali předměty, které nám tuto událost připomínají. Například bílou křestní roušku,
křestní svíci. Víš, co symbolizují?

V měsíci březnu byli pokřtění:
Kristina Meixnerová
Jonáš Josef Fojtík (Hustopeče)
(Hustopeče)
Jaroslav Josef Pavel Macháč (Hustopeče)
Václav Meixner (Hustopeče)
Marie Horáková (Hustopeče)
Nella Isabella Kuchtová
Amélie Michaela Kramolišová
(Hustopeče)
(Hustopeče)
V měsíci březnu byli pokřtění:
Jiří Kelar (Černotín)
V měsíci únoru jsme doprovodili na věčnost:
Jan Majkus (Hustopeče)
Oldřich Vrána (Hustopeče)
Jaroslava Hlávková (Bělotín)
V měsíci březnu jsme doprovodili na věčnost:
Eva Palová (Polom, farnost Bělotín)
Ludmila Ryšánková (Špičky)
V měsíci dubnu jsme doprovodili na věčnost:
Anežka Glötzerová (Černotín)
Petr Buchal (Hustopeče)
Helena Šatánková (Bělotín)

Oznamy:
✼ Májové pobožnosti v Hustopečích v pátek po mši svaté a v neděli v 730 hod. V ostatních
obcích zůstává pořad dle minulého oznamu.
✼ Odjezdy autobusů na pouť do Křtin 8. května: První autobus vyjíždí v 6:40 hod. z Poruby,
6:50 z Hustopeč a 6:55 z Milotic. Druhý autobus pojede z Vysoké v 6:40 hod., 6:50
z Hustopeč a 6:55 z Hranických Louček. Třetí autobus pojede v 6:40 z Bělotína, 6:45
z Kunčic, 6:50 ze Špiček, 6:55 z Hluzova a nabere poutníky v Černotíně v 7:00. Všechny tři
autobusy vyrazí společně. Mše svatá bude ve Křtinách v 10 hod. Cena 350,- Kč.
✼ Farní tábor pro děti proběhne ve dnech 15. 7. – 21. 7. 2013 na faře ve Velkém Újezdu.
O děti se bude starat zkušený tým vedoucích a instruktorů. Připravují celotáborovou hru,
výlet, koupání, zpívání, povídání, spoustu zajímavých aktivit a také slavení mše svaté.
Kapacita ubytování je omezena, proto budou upřednostněni ti zájemci, kteří se přihlásí
dříve. Přihlášky si můžete vzít na stolečku v kostele. Vyplněnou ji pak předejte panu faráři
nebo Dáši Jakešové. Cena tábora je 1.500,- Kč.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 5. 5. do 12. 5. 2013
Liturgický
kalendář

Místo

Neděle
Hustopeče
5. 5.
6. neděle velikonoční Černotín
Měsíční sbírka

Pondělí
6. 5.

sv. Jan Sarkander
památka

Čas
8:00
9:30

Bělotín

11:00

Špičky

18:00

Středa
8. 5.

Úmysl mše svaté
Za živé a + hasiče z Hustopeč, Milotic,
Poruby a Vysoké
Za živé a + hasiče
Za živou a + rodinu Dostalíkovu
a Kučerovu
Za Karla Hýžu, rodiče, snachu
a sourozence
Za + Josefa Susíka, manželku a dvo

Pouť k Panně Marii do Křtin.

Panna Maria,
Prostřednice všech
milostí

Černotín – 9:00
mše svatá s P. Jiřím Rekem a jeho farníky z Újezdce

Čtvrtek
9. 5.

Bělotín

16:30

Nanebevstoupení Páně
slavnost

Hustopeče

18:00

Pátek
10. 5.

Hustopeče

18:00

Sobota
11. 5.

Černotín

18:00

Hustopeče

8:00

Za živé a + farníky

Špičky

9:30

Za + Jaroslavu a Jaromíra Rušarovy,
dvo a živou rodinu

Bělotín

11:00

sv. Izidor

sv. Ignác z Láconi

Neděle
12. 5.
7. neděle velikonoční

Za + Josefa Maláta a dvo
Za rodinu Majkusovu, Blažkovu,
Puchnerovu, Šubovu a dvo
Za + Jana Pospíšila při jeho 15 výročí
úmrtí a za + rodinu
Za živou a + rodinu Hubovu
a Hrabinovu a dědáčky z obou stran
a dvo
Za + Františka Rábla, rodiče
a sourozence z obou stran

Na úmysl dárce

Sbírka z neděle 28. IV.: Hustopeče 4.712 Kč, Špičky 1.979 Kč, Černotín 924 Kč
a Bělotín 2.210 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

O H L Á Š K Y
V sobotu 11. V. v 1100 hodin budou ve farním kostele
Povýšení sv. Kříže v Hustopečích nad Bečvou sezdáni
slečna Ivana Pavlíková z Hustopečí a pan Petr Váňa
z Poruby. Přejeme do společné cesty životem stálé Boží
požehnání, ochranu a pomoc.

