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číslo 35.
26. srpen AD 2012

21. neděle v mezidobí
Zpravodaj farností
Hustopeče nad
Bečvou,
Špičky
Černotín
Bělotín
Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, pomoz svému
mnou, Pane, neboť stále k tobě volám.(
Žl 86,1-3)


1. čtení: Joz 24,1-2a.15-17.18b 2. čtení: Ef 5,21-32 Ev.: Jan 6, 60-69
Žalm 34 Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

Vybírá si Bůh do svého týmu
jen některé?
Proto jsem vám říkal, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to
dáno od Otce. (Jan 6,65)
Nenapadá vás, že je to nějak nespravedlivé? Vždyť křesťanství
hlásá, že jen v Ježíši je spása a že největší štěstí je ho objevit, přilnout
k němu vírou, a projít
s ním smrtí do života.
Jak by to bylo s těmi,
kterým to „není dáno“?
Opravdu si Bůh vybírá
do svého „týmu“ jen

některé a to podle kri-térií, které nám nejsou známy?
Když čteme v evangeliu: „Bůh tak miloval svět, aby žádný, kdo
v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“, vypadá to jinak.
A přidáme-li další Ježíšova slova, že totiž „nepřišel povolat spravedlivé, ale hříšníky“, je to celé jiné. „Přijít k Ježíši“ pak není
výsledkem nějakých zvláštních schopností, které má jen někdo (jako je
třeba absolutní hudební sluch), není to ani výsledkem nějaké
obzvláštní statečné výkonnosti, (asi jako zdolání několika
osmitisícových vrcholů), ale je to především Boží „síla“, která člověka
a tedy i hříšníka přitahuje a která je schopna ho přijmout.
U konkrétního člověka se nám však objevuje otázka: „Kdy to bude?“
Na ní mnohdy nemáme odpověď. Víme, že „do smrti je čas“. Nevíme
ovšem, kdy smrt přijde. A proto je dobré neváhat a Boží „přitažlivé
síle“, tedy síle jeho lásky, se vydat vstříc hned, ne „až někdy“.
(P. Aleš Opatrný)

Z farního e-mailu:
Můj Pane, myslím, že na mne můžeš být
pyšný. Zatím jsem dnes nezhřešil, nezaklel,
neublížil živému tvoru, neměl nemravnou
myšlenku ani touhu. Jsem ti za to velice vděčný.
Ale za pár minut musím vstávat, a pak asi
budu opravdu dost potřebovat tvou pomoc!
 
Bůh, jenž je láska, stvořil člověka z lásky a povolal ho
k tomu, aby miloval. Když stvořil muže a ženu, povolal je
k důvěrnému společenství života a vzájemné lásky
v manželství, „už tedy nejsou dva, ale jeden“ (Mat 19,6).
Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se!“ Aby Ježíš
ukázal, jak je manželství důležité a posvátné učinil svůj
první zázrak na svatbě v Káni Galilejské (Jan 2, 1-11).
Písmo svaté tvrdí, že muž a žena jsou stvořeni jeden
pro druhého. „Není dobré, aby člověk byl sám.“ Žena, „tělo z
jeho těla“ jako jeho „protějšek“, jemu rovná, jemu nejbližší mu byla dána Bohem jako
„pomoc“ (každá pomoc přichází od Hospodina – Srov. Žal 121,2). „Proto opustí muž

svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.“ (Gen 2,24). Sám Pán
ukazuje, že to znamená nepomíjivou jednotu jejich dvou existencí, když připomíná, jaký
byl od počátku plán Stvořitele: „Už tedy nejsou dva, ale jeden.“(Mat 19,6).
V nejintimnějším setkání dvou osob – muže a ženy – se lidé stávají schopným být
obrazem Božího stvořitelství. Manželské spojení muže a ženy, které Stvořitel založil
a vybavil vlastními zákony, je tedy svou přirozeností zaměřeno na společenství a dobro
manželů a na plození a výchovu dětí. Podle prvotního Božího plánu je manželské spojení
nerozlučitelné, jak potvrzuje Ježíš Kristus: „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.“ (Mar 10,9).
Následkem prvotního hříchu došlo však také k porušení prvotního společenství muže a
ženy, darovaného Stvořitelem. Manželské spojení je proto velmi často ohrožováno
nesvorností a nevěrností. Bůh však ve svém nekonečném milosrdenství dává muži
a ženě svou milost, aby mohli dosáhnout spojení svých životů podle původního Božího
plánu. Bůh především prostřednictvím vedení (Starý zákon a proroci) pomáhá svému lidu,
aby postupně chápal jedinečnost a nerozlučitelnost manželství. Svatební smlouva Boha
s Izraelem připravuje a předobrazuje Novou smlouvu, dovršenou spojením Božího Syna
Ježíše Krista s jeho nevěstou církví. Co nového přináší do manželství Kristus? Ježíš
Kristus nejen obnovuje původní, Bohem zamyšlený řád, ale dává milost žít manželství v
nové důstojnosti svátosti, která je znamením Kristovy manželské lásky k církvi: „Muži,
každý z vás ať miluje svou ženu, jako Kristus miloval církev.“ (Ef 5,25). Zamysleme se na
chvíli, jak výstižně a překrásně se vyjádřil starokřesťanský spisovatel Tertulián (160 - 220
po Kr.) o hodnotě svátostného manželství: „Jak bych jen mohl dokázat vylíčit štěstí
manželství sjednoceného církví... Jaké dvojspřeží: Dva věřící lidé s jedinou nadějí, s
jedinou tužbou, s jediným způsobem života, v jediné službě... Žádné rozdělení v duchu
ani v těle. Tam, kde je jen jedno tělo je také jeden duch.“ K tomuto ideálu by manželé měli
směřovat.
A poučení z řečeného pro nás všechny? Vždy pamatuj. Manželství ustanovil sám
Bůh již v ráji a Pán Ježíš je povýšil na svátost. Manželství je tedy něco svatého. Svatě
proto smýšlej o manželství a jeho povinnostech! Jsou to povinnosti vážné, těžké
a odpovědné. V dětství, mládí i dospělosti proto pomáhej v těchto povinnostech
manželům, zvláště pak rodičům úctou, láskou, vděčností a pomocí, ale také se za ně
vroucně modli a tím či oním způsobem provázej je životem, zvláště v jejich nemoci
a stáří.
P. Antonín Pospíšil

Oznamy:
 Na Farní úřad je možné volat také na mobilní číslo: 733 741 614.
Je to číslo v síti T-mobile.
 Jednota OREL Hustopeče n/B má internetové stránky, kde také
naleznete fotografie z akcí v našich farnostech: www.orel-hustopecenb.cz
 V pátek po mši sv. se sejdou biřmovanci na faře.

 Koncert Václava Hudečka se uskuteční v sobotu 8. IX. 2012 v 19 hod.
ve farním kostele Povýšení sv. Kříže v Hustopečích n/B.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 26. 8. do 2. 9. 2012

Liturgický kalendář
Neděle
26. 8.
21. neděle v mezidobí
Pondělí
27. 8.
sv.Monika, památka
Středa
29. 8.
Umučení
sv. Jana Křtitele,
památka
Čtvrtek
30. 9.
sv. Fiakr
Pátek
31. 9.
sv. Rajmund
Nonnatus
Sobota
1. 9.
sv. Jiljí

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Černotín
Bělotín
Špičky

18:00

17:00

Bělotín

18:00

Černotín

Neděle
Hustopeče
2. 9.
22. neděle v mezidobí

Špičky

měsíční sbírka

Za živé a + občany městyse
Za + dceru Hanku (při jejich
9:30
nedožitých 40. narozeninách)
Za +rodiče Tylichovy, sestru
11:00
Svatavu a za živou a + rodinu

Černotín

Hustopeče

Bělotín

Úmysl mše svaté

Za Miroslava Goláně, rodiče,
živou rodinu a dvo
Za živou a zemřelou rodinu
Bergerovu, Suchánkovu a dvo
Za Václava Šnejdrlu, manželku
a živou rodinu
Volná intence

Za zemřelého Františka Smolku,
za živou a + rodinu
18:00
Za živou a + rodinu Hrabovu
a Glogarovu
18:00

Za školní mládež
Za + Marii Barotovu a dvo

Za Ludmilu Biskupovou,
Antonína Bubíka, dvojí rodiče,
živou a + rodinu a dvo
Na poděkování Pánu Bohu za 65 let
9:30
života, za dar zdraví a za + manžela
11:00 Za živé a zemřelé farníky
8:00

Sbírka z neděle 19. VIII.: Hustopeče 4.706 Kč, Špičky 3.446 Kč, Černotín 1.314 Kč
a Bělotín 1.063Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
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