Ročník XV.

15. listopad 2020

Číslo 46.

33. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Př 31,10-13.19-20.30-31
2. čtení: 1 Sol 5,1-6
Ev.: Mt 25,14-30
Žl 128

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.

Kapka rosy z Božího slova: Díky své víře jsem povolán k tomu, abych byl Božím
služebníkem. Skrze křest a dary Ducha svatého mi byly svěřeny mnohé
„hřivny“. Jak s nimi nakládám? Pána zřejmě daleko více bolí, když nedělám nic,
než když při své snaze občas něco pokazím…

Promluva k 33. neděli v mezidobí
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Jeden člověk se chystal na cesty, zavolal si
služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu,
každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který dostal pět hřiven, hned šel,
(podnikavě) jich využil a vyzískal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě, vyzískal dvě další.
Ale ten, který dostal jednu, šel, vykopal v zemi (jámu) a peníze svého pána ukryl. Po delší době
se pán těch služebníků vrátil a dal se s nimi do účtování. Přistoupil ten, který dostal pět hřiven,
přinesl s sebou pět dalších a řekl: ‚Pane, pět hřiven jsi mi svěřil, hle – dalších pět jsem vydělal.‘
Pán mu řekl: „Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím.
Pojď se radovat se svým pánem.‘ Přistoupil i ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: ‚Pane, dvě
hřivny jsi mi svěřil, hle – další dvě jsem vydělal.‘ Pán mu řekl: ‚Správně, služebníku dobrý
a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.‘ Přistoupil
pak i ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: ‚Pane, vím, že jsi tvrdý člověk; sklízíš, kde jsi nesel,
a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Měl jsem strach, a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady máš,
co ti patří.‘ Pán mu odpověděl: ‚Služebníku špatný a líný! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nesel,
a sbírám, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy moje peníze uložit u směnárníků a já bych si při
návratu vyzvedl i s úrokem, co je moje. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset
hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít nadbytek. Kdo nemá, tomu bude vzato
i to, co má. A tohoto služebníka, který není k ničemu, hoďte ven do temnot. Tam bude pláč
a skřípění zubů.‘„
Chvála Kristu.
Bratři a sestry, evangelium pro tuto neděli nám dává podnět k zamyšlení, zda dary, které
nám Bůh svěřil – jako semínka, která mají naší přičinlivostí vzrůst – zda tyto dary nejsou

uzavřeny ve skříni, pečlivě schované a uzamčené. Je nám ne imperativně, ale ve vyprávěném
podobenství položena otázka, zda svěřené hřivny nezakopáváme, zda peníz nevězí hluboko
v kapse, zda semínko neleží v uzavřené dlani.
Každému není dáno stejně – není tomu tak ani v podobenství, ani v životě. Ale každému
je nadělena a svěřena hřivna života. Jednomu služebníkovi pán svěřil pět hřiven a při návratu
mu říká: Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď
se radovat se svým pánem. Druhému služebníkovi pán svěřil dvě hřivny a při návratu mu říká:
Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat
se svým pánem.
Nezáleží tolik na tom, zda bylo svěřeno mnoho, či málo, méně, či více, jen pokud se
svěřené zhodnotí. A když se zhodnotí, bude následovat pochvala a radost s Pánem navždycky.
Bratři a sestry, od úvah nad podobenstvím přejděme dále, přejděme k modlitbě
a k uskutečnění v životě. To by v nás Boží slovo mělo vždy učinit: vést nás k modlitbě a k tomu,
abychom Boží slovo uváděli ve skutek.
K modlitbě pak toto podobenství může vést každého:
Někoho povede toto podobenství k díkuvzdání. Vždyť Pán Bůh nám toho tolik dal! Svou
vděčnost projevme v modlitbě: Díky, Bože za tvou lásku, za tvou štědrost, za tvé dary!
Někoho povede toto podobenství k prosbě a hned se začne modlit: Pane, ať se mi dílo
daří, ať mi při práci žehnáš, ať nepromarním tak drahocenný čas!
Někoho povede toto podobenství k vyznání svých vin, k lítosti: Pane, tolik času
promarněného, tolik sobectví, lenosti, nevyužitých příležitostí k dobru, Bože, buď milostiv mě
hříšnému!
Bratři a sestry, Boží slovo ať nás vede k modlitbě, ať nás vede k jeho naplnění slovem
i příkladem.
S pozdravem a požehnáním

+ P. Václav

Ni emu ať nedávají přednost před Kristem
Když chceš začít něco dobrého, pros nejdřív naléhavě Boha, aby to přivedl
k dobrému konci, aby se ten, který nás již s láskou přijal mezi své syny,
nemusel jednou rmoutit nad našimi špatnostmi. Neboť všech jeho darů, které
do nás vložil, máme vždycky užívat k jeho službě tak, aby jednou jako
rozhněvaný otec své syny nevydědil, ani aby nás jako obávaný pán, popuzený
našimi zlými činy, neodsoudil k věčnému trestu jako ničemné služebníky, kteří
ho nechtěli následovat, a tak vejít do slávy.
Povstaňme tedy konečně, když nás Písmo vybízí: Už nastala hodina, kdy
je třeba se probrat ze spánku. Otevřme své oči božskému světlu, které nás
promění, slyšme velmi pozorně, k čemu nás denně vyzývá hlas Boží: Uslyšíteli dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. A opět: Kdo má ucho, ať poslouchá,
co říká Duch církevním obcím.
A co říká? Pojďte, synové, a slyšte mě, naučím vás bát se Hospodina. Choďte, dokud máte světlo,
aby vás nezastihla temnota.
A Pán hledá v množství lidu, na nějž to volá, svého služebníka, a znovu říká: Miluje, kdo život? Přeje
si dny štěstí? Uslyšíš-li to a odpovíš-li: „Já“, řekne ti Bůh: „Chceš-li mít pravý a věčný život, zdržuj svůj
jazyk od zlého, své rty od falešných slov. Chraň se zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj! A když

to budete dělat, mé oči budou nad vámi bdít a můj sluch bude nakloněn k vašim prosbám, a dříve, než
mě budete vzývat, řeknu vám: Zde jsem.“
Co nám může znít líbezněji, drazí bratři než tento hlas našeho Pána, který nás zve? Hle, Pán nám
ve své dobrotě ukazuje cestu k životu.
Opásejme se tedy vírou a konáním dobrých skutků, a pod vedením evangelia choďme po jeho
stezkách, abychom jednou mohli uvidět toho, který nás povolal do svého království. Chceme-li přebývat
ve stanu jeho království, musíme se spěšně ubírat cestou dobrých skutků, jinak tam nedojdeme.
Tak jako je horlivost ve zlém, plná hořkosti, a taková horlivost odvádí od Boha a vede do pekla, tak
je také horlivost v dobrém, a ta odvádí od špatností a vede k Bohu a k věčnému životu. Tuto horlivost
mají mniši projevovat s největší láskou, to znamená: v uctivosti předcházet jeden druhého; s velikou
trpělivostí vzájemně snášet své nedostatky tělesné i duševní: v poslušnosti se navzájem předstihovat;
nikdo ať nehledá to, co považuje za svůj vlastní prospěch, ale spíše to, co prospívá druhému; ať si
s čistým úmyslem prokazují bratrskou lásku; ať jsou z lásky plní bázně před Bohem; ať s upřímnou
a pokornou oddaností milují svého opata; a ničemu ať nedávají přednost před Kristem. Ten kéž nás
všechny dovede do věčného života.
Z „Řehole“ svatého Benedikta, www.vojtechkodet.cz

Křesťanská média
Mnozí z Vás starších si ještě pamatují, že nebylo vždy samozřejmé, aby vycházela křesťanská
literatura, o rádiu či televizi se nám tenkrát ani nesnilo. Dnes máme u nás náboženskou svobodu, vychází
mnoho kvalitních náboženských knih, vychází Katolický týdeník a další časopisy. 25 let u nás funguje
rádio Proglas, 14 let vysílá televize Noe. Já sama to považuji za malý zázrak. I když je u nás svoboda
vyznání, křesťanů je menšina. Tato média nevysílají jen náboženské programy, ale kvalitní programy
pro celou rodinu, bez násilí a bez mravně nevhodných pořadů. Ještě větší zázrak je, že tato média
fungují bez státních příspěvků a příjmů z reklam, pouze z darů uživatelů a dobrodinců.
Prosím, podpořme, zvláště v této době, křesťanská média. Většina z nás jistě využívá nabídky
přenosu bohoslužeb. Navíc rádio Proglas se stěhuje do nových prostor, což představuje zvýšené
náklady.
Svůj příspěvek můžete zaslat přímo na účty, uvedené níže. V Černotíně vybírám příspěvky
na Noe a Proglas v měsíci listopadu.
PROGLAS. č. ú.: 4200043003/5500 Raiffeisenbank „stěhovací“ účet 4200042406/5500
Noe: číslo účtu: 6100000961 / 8040
Díky Marie Kaňovská

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 bude v pondělí ve Špičkách, 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 15. 11. do 22. 11. 2020
Liturgický
kalendář

Místo

33. neděle v mezidobí

Úmysl mše svaté

15. 11.

Hustopeče

Pondělí
16. 11.

Špičky

Za † rodiče Hasalíkovy, za živou rodinu
Michalíkovu, dvo a Boží ochranu

sv. Markéta Skotská

Úterý
17. 11.

Za živé a † farníky

Hustopeče

Na úmysl dárce

sv. Alžběta Uherská, památka

Středa
18. 11.
Posvěcení římských bazilik
sv. Petra a Pavla

Čtvrtek
19. 11.

Za † Marii Alánovou, manžela,
živou a † rodinu

Černotín

Za rodiče Zaoralovy, syna Václava,
syna Jaroslava a dvo

Bělotín

sv. Mechtilda

Pátek
20. 11.

Hustopeče

sv. Felix z Valois

Sobota
21. 11.
Zasvěcení Panny Marie
v Jeruzalémě, památka

Ježíše Krista Krále

22. 11.

S v ě t l e m

Hustopeče

Za nemocnou osobu

Hustopeče

Za živé a † farníky

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
15. XI.
Ez 8-11

pondělí
16. XI.
Ez 12-16

úterý
17. XI.
Ez 17-19

Ž 119,97-120

Ž 119,121-144

Ž 119,145-176

Tel. na faru:

středa
18. XI.
Reflexe

čtvrtek
19. XI.
Ez 20-23
Ž 120-122

mobil: 733 741 614

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

pátek
20. XI.
Ez 24-26
Ž 123-124

sobota
21. XI.
Reflexe

