číslo 14.
7. duben AD 2013

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

Otevřte své srdce, radujte se ze své slávy a vzdávejte díky Bohu, neboť
on vás povolal k nebeskému království. Aleluja.

1. čtení: Sk 5,12-16 2. čtení: Zj 1,9-11a.12-13.17-19 Ev.: Jan 20,19-31
Žalm 118 Oslavujte Hospodina,

neboť je dobrý,
jeho milosrdenství trvá navěky.

BÌl· nedÏle "Dominica in albis"†
slavnost BoûÌho milosrdenstvÌ
Podle staré tradice se první neděle
po Velikonocích – „druhá neděle velikonoční“ nazývá Bílá neděle – „Dominica in
albis“. Tento den ti, kteří byli pokřtěni na
Velikonoční vigilii, odložili svůj bílý šat symbol světla. Bílý oděv měli odložit, ale
novou zář, která jim byla udělena, měli
uvádět do své každodennosti. Plamen
pravdy a dobra, který v nich Pán
zažehnul, měli pečlivě střežit, aby tak do našeho světa vnášeli něco ze zářivosti
a dobroty Boží.
Svatý otec Jan Pavel II. si přál, aby tato neděle byla slavena jako slavnost
Božího milosrdenství: ve slovu „milosrdenství“ spatřoval shrnuté a pro naši
dobu nově interpretované celé tajemství Vykoupení. Žil pod dvěma
diktátorskými režimy a byl ve styku s chudobou, nouzí a násilím, zakusil moc
temnot, jimiž je sváděn svět i v této naší době. Zakusil však také, a to neméně
silně, přítomnost Boha, který proti těmto silám staví svou naprosto odlišnou
a božskou moc: moc milosrdenství. Milosrdenství klade meze zlu. Milosrden-

stvím se vyjadřuje celá specifická přirozenost Boha, jeho svatost, moc pravdy
a lásky. Stávejte se den po dni muži a ženami Božího milosrdenství!
Milosrdenství je šatem světla, které nám Pán daroval křtem. Nesmíme dopustit,
aby toto světlo zhaslo; naopak, musí v nás růst každým dnem a tak přinášet
světu radostné poselství Boha.
Den co den nás provází milosrdenství Boží...
Den co den nás provází Boží milosrdenství. Tuto
skutečnost můžeme vnímat, jen máme-li bdělé srdce. Hrozí
nám totiž nebezpečí, že budeme prožívat pouze své
každodenní těžkosti. Pokud však otevřeme své srdce,
můžeme uprostřed svých starostí stále více poznávat, že je
s námi dobrý Bůh, který na nás pamatuje i v malých věcech,
aby nám tak pomohl k věcem velkým.
Kristus propůjčuje našemu životu smysl a naději.
V něm nalézáme pravou Boží tvář a to, co opravdu k životu
potřebujeme.
Bůh „přichází“: aby byl s námi v každé naší životní
situaci; přichází, aby přebýval v našem středu, aby žil s námi a v nás; přichází,
aby přemostil vzdálenosti, které mezi námi vznikají a oddělují jedny od druhých; přichází, aby nás smířil se sebou i s lidmi okolo nás.
Bůh přichází do lidských dějin
a klepe na dveře
každého muže a každé ženy,
aby každému jednotlivě,
rodinám i národům
přinesl dar bratrství, svornosti a míru.
(Benedikt XVI.)
Dle www.pastorace.cz

koutek pro děti
32. Papež souhlasil s tím, aby se sloužila mše svatá ve staroslověnštině
V Římě zůstali Cyril a Metoděj nějakou dobu. Setkávali se zde s papežem
a dalšími vzdělanými lidmi tehdejší doby. Papež si chtěl vyslechnout jejich
důvody, proč by měl dovolit nechat sloužit mši svatou staroslověnsky. Slova se
ujal většinou Cyril. Všichni mu bedlivě naslouchali. Papež usoudil, že je to
správné, že Boží slovo má být přeloženo do jakékoliv řeči, aby mu lidé rozuměli,
mohli svým jazykem zpívat písničky a modlit se jím i v kostele. Papež proto vzal
do rukou slovanské knihy, které bratři přeložili a přivezli do Říma, požehnal jim
a položil je na oltář v chrámu Panny Marie Sněžné. Všichni pak společně zpívali
písně, ve kterých děkovali Bohu za jeho velikost, že je Pánem světa, miluje lidi
a odpouští jim. Pár dní nato se konala ještě další slavnost - kněžské svěcení
moravských žáků, kteří s nimi doputovali z Velké Moravy a od knížete Kocela.
Papež, což bylo v té době téměř nevídané a neslýchané, dovolil, aby Slované,

obyvatelé Velké Moravy, mohli i nadále používat vlastní jazyk, tzv. staroslověnštinu, při mši svaté
a pro překlad Písma svatého (Bible). Cyril a Metoděj měli velkou radost, že se jim podařilo splnit
úkol, kvůli kterému byli na Velkou Moravu posláni. Staroslověnština se posléze stala velice
významným jazykem, jenž si v tehdejší Evropě vydobyl důležitou pozici vedle řečtiny a latiny.
Říká se: „Kdo zpívá, dvakrát se modlí." I bratři se svými žáky a dalšími lidmi společně Boha chválili zpěvem.
Děkovali mu, že se smí při celé mši svaté mluvit staroslověnsky. Také my máme tolik písniček, kterými můžeme chválit
Boha za všechno, co stvořil, za všechno, co nám každý den dává (jídlo, střechu nad hlavou, kamarády), za jeho lásku
a všímavost ke každému člověku.

Spása není u věštců, ani v tarokových kartách
Z promluvy papeže Františka: Pouze v Ježíšově jméně můžeme dojít spásy:
Petr zprvu Ježíše zapřel, ale nyní o něm s odvahou podává svědectví před vůdci
židovských kněží. Apoštol vysvětluje, že chromý muž byl uzdraven ve jménu
Ježíše Krista. Nevyslovuje však toto jméno sám od sebe, nýbrž „naplněn
Duchem svatým“, upozornil papež. Také my totiž nemůžeme vyznávat Ježíše,
hovořit o něm a vůbec o něm cokoliv říci bez pomoci Ducha, vysvětlil Svatý
otec. Duch nás podněcuje, abychom mluvili o Kristu a abychom měli důvěru
v Toho, kdo je stále přítomen v naší životní pouti.
Papež František pak vzpomněl na své domovské arcibiskupství: Na kurii
v Buenos Aires už třicet let pracuje jeden pokorný muž, otec osmi dětí. Než
přikročí k jakékoliv práci, pokaždé pronese: Ježíš. Jednou jsem se ho zeptal, proč
to stále říká. Odpověděl mi: Když vyslovím toto jméno, cítím sílu, Ježíšovu
ochranu a přítomnost; vím, že mohu pracovat. Tento člověk, pokračoval papež,
nestudoval teologii. Obdržel pouze milost křtu a sílu Ducha. Jeho svědectví mi
velmi prospělo, podotkl Svatý otec. Připomnělo mi totiž, že tento svět nám
nabízí mnoho spasitelů, avšak pouze v Ježíšově jméně je spása. Mnozí se snaží
vyřešit své problémy tím, že se utíkají k věštcům a tarokovým kartám. Spásy
ovšem můžeme dojít jedině v Ježíši – a my o tom musíme podávat svědectví.
Ke Kristu nás vždy dovede Maria – jako v Káni, kde řekla: Udělejte všechno, co
vám řekne. Svěřme se proto Ježíšovu jménu, vzývejme ho, dejme se podnítit
Duchem Svatým k této důvěrné modlitbě ve jménu Ježíše Krista. Bude na nás
mít blahodárný účinek.
www.radiovaticana.cz

Sbírky:

Hustopeče
Špičky
Černotín
Bělotín

5. neděle
postní
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1.432,--

Zelený
čtvrtek
Kč
2.833,--

Velký
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Kč 3.312,--

Kč 778,--

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 7. 4. do 14. 4. 2013
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Neděle
7. 4.

Hustopeče

8:00

Na poděkování za Boží pomoc a ochranu při
podnikání a za živé a + zaměstnance
při výročí 80 let založení firmy

2. neděle velikonoční

Černotín

9:30

neděle Božího
milosrdenství

Bělotín

11:00

Měsíční sbírka

Pondělí
8. 4.
Zvěstování Páně

Hustopeče 14:00
Špičky

16:30

slavnost

Hustopeče 18:00

Středa
10. 4.

Hustopeče 15:00

sv. Michael de Sanctis

Černotín

17:00

Čtvrtek
11. 4.

Bělotín

18:00

sv. Stanislav

Pátek
12. 4.
sv. Julius

Sobota
13. 4.

Hustopeče 18:00

Černotín

18:00

Za + rodiče Lukešovy, živou rodinu
a dvo
Za + Josefa Dostalíka
a prarodiče z obou stran
Adorace a modlitba korunky
k Božímu milosrdenství
Za + Františka Perutku, syna,
rodiče z obou stran a živou rodinu
Za + Tomáše Hložka
a živou rodinu z obou stran

Za Antonii Hrachovcovou, manžela,
sourozence, rodiče z obou stran a dvo
Za Františka Volka, manželku,
sourozence, syny, vnuka a dvo
Requiem za Petra Buchala
Za živou a + rodinu Rýparovu
a Humplíkovu
Za + rodinu Vinklerovu, za Emu a Méri
Za Ladislava a Josefa Stoklasovy
a rodiče a živou rodinu
Za Františka a Anežku Horákovy, vnuka
Aleše a za živou a + rodinu Horníkovu,
Janovskou, Podzemnou, Papákovu a dvo

Za + rodiče Janoškovy

sv. Martin I.

Hustopeče
Neděle
14. 4.
Špičky
3. neděle velikonoční
Bělotín

8:00
9:30
11:00

Za rodiče Štaffovy, Gronesovy,
vnuka Jaromíra a živou rodinu
Za + Jana Hýžu, 2 manželky,
živou a + rodinu a dvo
Jistý úmysl

Víkend pro ministranty na faře v Hustopečích proběhne od pátku 12. 4. v 1600 hodin do
neděle 14. 4. (zakončení mší svatou).
Tel. na faru:

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

Webové stránky farnosti:

http://www.ihustopece.cz/farnost/
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