Ročník XV.

8. listopad 2020

Číslo 45.

32. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Mdr 6,12-16
2. čtení: 1 Sol 4,13-18
Ev.: Mt 25,1-13
Žl 63

Má duše žízní po tobě, Pane, Bože můj!

Kapka rosy z Božího slova: Jedním z největších pokušení v životě běžného křesťana
není zřejmě pokušení k těžkým hříchům (zpravidla), ale postupné podléhání
únavě a ochablosti. Není tak těžké vzbudit v sobě nadšení pro Krista na několik
měsíců či let. V křesťanském životě jde ovšem o celoživotní věrnost… Jejím
dárcem je Bůh sám.

Promluva k 32. neděli v mezidobí
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné deseti pannám, které
vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice
lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej. Když ženich
dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly. Uprostřed noci se strhl křik: `Ženich je tady!
Jděte mu naproti!' Tu všechny ty panny vstaly a začaly si upravovat lampy. Pošetilé prosily prozíravé:
`Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají.' Ale prozíravé odpověděly: `Nemůžeme, nestačilo by
pak ani nám, ani vám, dojděte si raději k prodavačům a kupte si.' Jakmile však odešly nakoupit, přišel
ženich a ty připravené vešly s ním na svatbu a dveře se zavřely. Později přišly i ostatní panny a volaly:
`Pane, pane, otevři nám!' On však odpověděl: `Amen, pravím vám: Neznám vás.' Bděte tedy, protože
neznáte den ani hodinu.“
Chvála Kristu.
Bratři a sestry, v následování Ježíše Krista, Božího Syna, který je pro nás Cesta a Život, chceme se
držet jeho slov, jež zaznívají v evangeliích a provázejí nás na naši životní cestě s ním i za ním. Při nedělní
liturgii zaznívá jedno z jeho podobenství, které vyzývá k bdělosti, totiž k připravenosti na setkání s ním,
ženichem od nevěsty – Církve. Toto podobenství se občas předčítá při mši svaté za zemřelé a je jistě
vhodné k rozjímání pro tento dušičkový čas.
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné deseti pannám, které
vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Vstříc Ženichovi vychází celá Církev. Ta v tomto podobenství je
spíše představena v postavách panen než v nevěstě samotné. Chce se s ním setkat a doprovázet jej
jako dívka svého milého v Písni písní: Po ulicích a po náměstích budu hledat toho, jejž miluje mé srdce.

Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej,
prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej. Stejně jako v podobenství o plevelu na poli se
i zde představují protiklady: panny pošetilé a prozíravé. V církvi spolu žijí lidé zlí i svatí.
Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly. Myslím, že většina z nás
občas duchovně zadřímneme. Nejsme-li svědky Božích divů, nemáme-li nějaké duchovní vzpruhy,
nespíme-li na ježovině jako v pohádce o ptáku Ohniváku, přichází malátnost. Panny pošetilé i prozíravé
usnuly. I spravedlivý sedmkrát za den padne, ale zase povstane a jde dál.
Uprostřed noci se strhl křik: `Ženich je tady! Jděte mu naproti!' Tu všechny ty panny vstaly a začaly
si upravovat lampy. Pošetilé prosily prozíravé: `Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají.' Ale
prozíravé odpověděly: `Nemůžeme, nestačilo by pak ani nám, ani vám, dojděte si raději k prodavačům
a kupte si.' Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich a ty připravené vešly s ním na svatbu a dveře se
zavřely.
V knize Písni písní se píše: Spím, ale mé srdce bdí. Jsou věřící, kteří se z malátnosti ducha dostanou.
Stačí nějaké dobré vnuknutí, stačí jim slyšet slovo povzbuzení, a už jsou na nohou. Děkujme Pánu, že
nám dává tuto milost nového začátku. Někdo však se ze svého spánku ducha neprobudí, ani kdyby
někdo vstal z mrtvých. A nelze přelévat olej horlivosti z jedné nádobky do druhé.
Později přišly i ostatní panny a volaly: `Pane, pane, otevři nám!' On však odpověděl: `Amen, pravím
vám: Neznám vás.' Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“
Závěr celého podobenství je smutný, ale poučný. Malátnost ducha může způsobit ztrátu Ženicha,
ztrátu Krista. Proto musíme bdít. Jak píše apoštol Pavel v listu Římanům: V horlivosti neochabujte,
duchem buďte horliví, služte Pánu, v naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí.
S pozdravem a požehnáním

+ P. Václav

Očistec: setkání s Ježíšem promění ve mně
všechno temné a nevykoupené
Věřím v život věčný. Věřím, že smrt není konec, nýbrž nový začátek. Věřím, že smrtí vstoupím do
Boží lásky. Ale před Bohem budu konfrontován i se svou skutečnou realitou a pravdou o sobě. A tehdy
poznám, že jsem se v mnohém Bohu uzavíral a nežil jsem v souladu s ním a se svou podstatou. Toto
bolestné sebepoznání je tím, čemu se říká očistec. To ale není žádné místo nebo určený čas, nýbrž
myslí se tím okamžik očistného setkání s Boží láskou. Vstoupím-li do této Boží lásky, budu v nebi, tam
se můj život završí. Ten jedinečný obraz, který si o mně udělal Bůh, se pak objeví ve své původní kráse
a jasu. Peklo by bylo, kdybych se Boží lásce uzavřel. Znamenalo by to odloučení ode mě samotného
i od Boha. Postavil bych se mimo život a mimo lásku.
Jako křesťané věříme, že i zfušovaný život má šanci být proměněn. Ve smrti se setkáváme s Bohem
– i se vším, co jsme tady napáchali nedobrého – a můžeme se odevzdat jeho lásce. Ale: čím víc jsme
se minuli se svým životem, tím bolestivější bude naše setkání s Bohem.
Jako křesťan počítám ale i s možností pekla. Můžu ztroskotat. Nemám jistotu automatického
nanebevzetí. Ale jako křesťan smím doufat, že je peklo prázdné, že se každý člověk tváří v tvář Boží
lásce pro tuto lásku rozhodne. Existuje ovšem – jak říká Max Horkheimer – základní zákon lidského
života, že pachatel nesmí triumfovat nad svou obětí. Proto je nutný soud. Nesmíme si ho ovšem
představovat jen jako odsouzení, nýbrž jako vyrovnání před Bohem. Soud umožňuje pachatelům
i obětem sjednotit se v nebi nejen s Bohem, ale i spolu navzájem, za předpokladu, že nechají Boha, aby
je naplnil láskou.

Připravujeme si peklo už na zemi, když rozséváme zášť, hádky a nenávist. A vytváříme nebe na
zemi, když žijeme v míru s ostatními lidmi a vyzařujeme do svého okolí lásku a pokoj. Existuje věčné
završení, ve které doufáme pro všechny, i pro ty, kteří se minuli se svým cílem. Ale musíme projít
soudem, vystavit se Bohu, abychom pak skrze bolest sebepoznání mohli padnout do Boží náruče.
Obrazy nebe jsou pokoj, naplnění, dokonalost, světlo, věčné nyní, jednota s Bohem a se sebou
samým a se všemi lidmi, nekončící slavnost. Ale zároveň vím, že nebe a věčný život se vymykají všem
obrazům. Důvěřuji biblickým obrazům, ale vím také, že si stejně neumíme představit, co nás doopravdy
čeká.
Věřím, že každý člověk je jedinečným obrazem, který si Bůh udělal právě o něm. Tento jedinečný
obraz můžeme nazvat duší. Samozřejmě víme, že člověk vzniká splynutím mužského semene
s ženským vajíčkem. Ale to je jen to, co pozorujeme. Za tím – jak nám říká teologie – stojí akt Božího
přitakání. To spočívá v tom, že – teď můžeme mluvit jen v obrazech – Bůh do tohoto člověka vkládá
jedinečný obraz. Nebo jak říká Romano Guardini, „… že Bůh v tomto člověku vyslovuje slovo, které patří
jen tomuto člověku“, něco jako jedinečné heslo, kód. Naším úkolem je tento jedinečný obraz zviditelnit
a toto slovo učinit slyšitelným. V okamžiku smrti tento obraz, který je často zatemněn našimi chybami,
slabostmi a hříchy, zazáří ve své plné kráse – budeme-li připraveni nechat se očistit setkáním s Bohem
a v soudu se nasměrovat k němu.
Spoléhám na to, že setkání s Bohem, setkání s Ježíšem promění všechno temné, chaotické
a nevykoupené, že skrze veškerý chaos pronikne do popředí to podstatné ve mně, jedinečný obraz,
který si o mně udělal Bůh. A doufám, že v tomto světě zanechám stopu, která se stane požehnáním pro
druhé a vnese do jejich temnoty trochu světla.
Je pro mě nadějí, že neexistuje nic, co by nemohlo být proměněno, žádná temnota, která nemůže
být osvětlena, žádné ztroskotání, které by se nemohlo stát novým začátkem, žádné ustrnutí, které
nemůže být uvolněno, nic mrtvého, co by nemohlo být probuzeno k životu, žádný hrob, ve kterém neklíčí
nový život. Tak bych chtěl křesťanským poselstvím lidem zprostředkovat naději, že jsou bezpodmínečně
milováni a že při všech nezdarech, křehkosti a omezeních svého života, kterými se trápí, se mohou stát
pro druhé požehnáním: ne nějakými mimořádnými výkony, ale tím, že budou žít svůj vlastní život
a ztělesní jedinečný obraz Boží v sobě. Chtěl bych každému říci: Jsi důležitý. Zanecháš v tomto světě
stopu. A touto stopou spoluutváříš svět. A přeji ti aby se skrze Tvou stopu tento svět stal jasnějším,
lidštějším, milosrdnějším a vřelejším.
www.pastorace.cz

Ohlášky:
 Připojme se sami či společně v rodinách každý večer ve 20.00 h. k modlitbě růžence za ukončení
pandemie COVID-19, za zdravotnický personál, všechny nemocné, opuštěné a seniory, aby v těchto
obtížných časech nalezli útěchu. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným
prostředkem, který je vždy k dispozici.
 Adorace před vystavenou Nejsvětější svátosti oltářní budou ve středu v Černotíně, ve čtvrtek v Bělotíně
vždy od 1630 h. do 1730 h. V Hustopečích bude v úterý od 600 h. do 700 h. a v pátek od 1700 h. do 1800 hod.
 Mše svaté budou slouženy soukromě. Nedělní povinnost být fyzicky na mši sv. bude dispenzována.
Neděle je den Páně, který nás i přes to všechno zavazuje!!! Využijte, prosím, možnosti TV Noe, rádia
Proglas, či jiných on-line přenosů.
 Možnost přistoupit ke svatému přijímání a sv. zpovědi, bude po individuální domluvě s otcem Václavem.
 Kostel v Hustopečích bude otevřený od rána do večera, ale pouze předsíň. Je možno si zde vyzvednout
i nové číslo farního zpravodaje. Prosím, abyste mezi sebou dbali bezpečné vzdálenosti.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 8. 11. do 15. 11. 2020
Liturgický
kalendář

Místo

32. neděle v mezidobí

Úmysl mše svaté

8. 11.

Hustopeče

Za živé a † farníky

Pondělí
9. 11.

Heřmanice

Za živou a † rodinu Kočnarovu,
vedení Duchem Svatým a za † tatínky

Hustopeče

Za nemocnou Marii Ondruškovou

Posvěcení lateránské
baziliky, svátek

Úterý
10. 11.
sv. Lev Veliký, památka

Středa
11. 11.

Na poděkování PB za přijatá dobrodiní
s prosbou o další pomoc a požehnání
a za živou rodinu

Černotín

sv. Martin, památka

Čtvrtek
12. 11.

Bělotín

Za živou a † rodinu Vaňkovu a Vykovu

sv. Josafat, památka

Pátek
13. 11.

Hustopeče

Za Karla Jambora, syna, rodiče, 2 bratry,
živou a † rodinu a dvo
Za Františka Pivodu, 2 manželky, živou
a † rodinu a dvo

Hustopeče

Ke 100 letému a 95 letému výročí
narození Josefa a Žofie Žemlových, za †
z rodiny Výchopňovy, Rýparovy, Blažkovy,
Kalichovy, Kurovcovy, živou rodinu a dvo

Hustopeče

Za živé a † farníky

sv. Anežky České, svátek

Sobota
14. 11.
sv. Mikuláš Tavelič

33. neděle v mezidobí

15. 11.

S v ě t l e m

p r o

m é

n o h y

j e

t v é

s l o v o

aneb přečteme Písmo svaté za jeden rok
neděle
8. XI.
Pláč 4-5
Ž 117-118

pondělí
9. XI.
Bar 1-3,8
Ž 119,1-24

úterý
10. XI.
Bar 3,9-6
Ž 119,25-48

Tel. na faru:

středa
11. XI.
Reflexe

čtvrtek
12. XI.
Ez 1-4
Ž 119,49-72

mobil: 733 741 614

https://www.ihustopece.cz/farnost/

pátek
13. XI.
Ez 5-7
Ž 119,73-96

sobota
14. XI.
Reflexe

