Ročník XV.

27. září 2020

Číslo 39.

26. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Ez 18,25-28
2. čtení: Flp 2,1-11
Ev.: Mt 21,28-32
Žl 25

Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování.

Kapka rosy z Božího slova: Pán Ježíš mi připomíná, že nestačí, když ho budu pouze
ujišťovat o své věrnosti a ochotě ho poslouchat. Tuto ochotu je třeba ukázat
i skutkem. Povzbudivé je to, že k tomu mám stále nové příležitosti – i když jsem
třeba Bohu už mnohokrát řekl „ne“, mám otevřenou cestu ke změně smýšlení
i jednání.

Naši svatí…
Milí bratři a sestry, vstupujeme do týdne, který je velmi
bohatý na liturgické památky světců a světic. V pondělí
si připomeneme národního patrona, knížete svatého Václava,
v úterý svaté archanděly Michaela, Gabriela a Rafaela,
ve středu svatého Jeronýma, jednoho z největších vzdělanců,
co se Písma svatého týče, ve čtvrtek vzpomeneme
a usmějeme se na naší milou svatou Terezičku, v pátek
si budeme vyprošovat ochranu a vedení od andělů strážných.
Snad můžeme říci, že i náš zpravodaj Angelus, (Posel, Anděl)
bude tento týden slavit svátek, připomínáme-li si hned
dvakrát v týdnu nebeské posly.
Co tedy popřát našemu zpravodaji?
Popřejme mu, ať je zbožný po vzoru svatého Václava,
ať přináší radostné poselství po vzoru archanděla Gabriela,
ať vyzývá k četbě Písma a často uvádí slova Boží po vzoru
svatého Jeronýma, ať nás po vzoru svaté Terezie z Lisieux učí
lásce a střeží naše kroky jako strážní andělé.
Pán Bůh zaplať a velké díky Dáši Jakešové za přípravu tohoto zpravodaje.
+ P. Václav

Nespoléhám na své zásluhy (sv. Terezie z Lisieux)
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše otevřela zcela novou, malou cestu: cestu svatosti.
A církev tuto cestu kanonizovala.
Podívejme se na jedno místo z Autobiografických spisů, abychom objevili povolání, které se vztahuje
i na nás. V prvním úryvku se Terezie vrací ke svému dětství a píše: „Myslela jsem, že jsem se narodila
pro slávu. Pán Bůh mi dal pochopit, že má sláva nebude zjevná očím smrtelníka, ale bude spočívat
v tom, že se stanu velkou světicí!“
Kdo není v pokušení si myslet, že nás právě tato slova od Terezie naprosto odlišují! Zrozeni pro
slávu? Většina lidí se cítí být zrozena spíše pro průměrnou slušnost, nevýraznost, všední inkognito – neli pro neúspěch.
K tomu však Terezie vysvětluje: „Tato touha by se mohla zdát velmi smělá, když uvážím, jak jsem
byla slabá a nedokonalá a jaká jsem ještě i teď po sedmi letech prožitých v řeholi. Přesto stále cítím
tutéž odvážnou důvěru, že se stanu velkou světicí, poněvadž nespoléhám na své zásluhy, vždyť žádné
nemám, ale doufám v toho, který je Ctnost i Svatost sama. On jediný se spokojí s mým slabým úsilím,
pozdvihne mě až k sobě, zahrne mě svými nekonečnými zásluhami a udělá mě svatou“ (Autobiografické spisy).
V nadpřirozeném řádu má každý pokřtěný svou vlastní milost, která je nepřenosná – není nic
osobnějšího. Jeho jméno je zapsáno v nebi, je jedinečnou Boží ideou. Jeho vlastní svatost znamená
uskutečnění této božské ideje, je to věrnost svému jménu, jeho křestní plnost.
Všechna tato práce je naše velmi niterné tajemství, jež se uskutečňuje v nejzazších hlubinách
našeho já, kam svým pohledem pronikne pouze Bůh. „Co je důležité, je očím neviditelné…“
Terezie se stala svatou proto, že ji nic nezastavilo ani v odvážné důvěře, že Bůh, který ji chce mít
svatou, z ní svatou udělá, pokud se mu nebude vzpírat. Ani v jistotě, že Bůh po ní nebude chtít nic jiného,
než co mu bude moci dát. Z toho také vyplývá, že naše přispění ke svatosti je zcela nedostatečné.
A přesto nezbytné. Jediným tvůrcem naší svatosti zůstává Bůh. Protože je sám Svatý, může jako
jediný činit svaté, ale neučiní je bez jejich přičinění.
www.pastorace.cz

Andělská návštěva
Bůh jednou v nebi pozoroval, jak se lidem na zemi daří. Vládl mezi nimi smutek. „Více než pět miliard
lidí je málo na to, aby dosáhli velikosti Boží lásky!“ povzdechl si Pán.
Otec viděl bratry, jak bojovali ve válkách, manžele a manželky, kteří se o sebe nestarali, chudé
i bohaté, jak jsou od sebe vzdálení, nemocné i zdravé, mezi nimiž panovalo rozdělení, a svobodné
i otroky, kteří byli od sebe odloučeni předsudky; až jednoho dne shromáždil Pán andělské vojsko a řekl
mu: „Vidíte lidské bytosti? Potřebují pomoc. Budete muset sestoupit na zem.“
„My?“ ptali se andělé radostně, i vyděšeně, avšak plni víry.
„Ano, vy jste k tomuto úkolu vhodní. Nikdo jiný ho nemůže splnit tak jako vy. Poslouchejte! Když
jsem stvořil člověka, učinil jsem ho ke svému obrazu a podobě, ale každého jsem obdařil výjimečným
nadáním. Dovolil jsem, aby se mezi sebou lišili, ale také aby ve své odlišnosti uskutečnili království
všech. Tak jsem to zamýšlel. Jedni dosáhli bohatství, aby ho sdíleli s nejchudšími, jiní se těší dobrému
zdraví, aby pečovali o nemocné. Jedni jsou moudří a jiní prostí, aby mezi nimi vládla láska, odbiv a úcta.
Dobří se modlí za ty, kteří se chovají, jako by byli špatní. Trpělivý snáší neklidného. Mé plány se zkrátka
musí naplnit, aby se člověk už na zemi těšil z věčného štěstí. Abychom k tomu dospěli, sestoupíte
k lidem.“ „O co jde?“ ptali se andělé znepokojeně.
Pán jim to tedy vysvětlil: „Jelikož lidé zapomněli, že jsem je stvořil jako jedinečné, aby se vzájemně
doplňovali, a tak vytvořili tělo mého milovaného Syna; a jelikož si neuvědomují, že je miluji v jejich
odlišnosti, jíž dosahují dokonalosti, sestoupíte na zem s různým posláním.“

A každému přidělil úkol: „Ty budeš mít vynikající paměť a schopnost soustředit se: budeš slepcem.
Ty se budeš umět vyjádřit dokonale prostřednictvím těla: budeš hluchoněmý. Ty budeš ovládat hluboké
myšlenky a psát knihy a básně: budeš trpět mozkovou obrnou. Tobě dám dar něhy a budeš ho osobně
ztělesňovat: na světě bude mnoho takových, jako jsi ty a nebude mezi vámi rasového rozdílu, protože
budete mít tvář, oči, ruce a tělo, jako byste byli pokrevní sourozenci: budete postiženi Downovým
syndromem. Ty budeš nízké postavy a tvoje roztomilost a smysl pro humor doletí k nebesům: budeš
trpaslíkem. Ty se budeš radovat z krásy stvoření tak, jak jsem si přál, aby se z ní lidé radovali:
budeš mentálně retardovaný; a zatímco se ostatní budou zabývat technologickým pokrokem, ty se
budeš radovat z mravence, květiny, kapky vody; budeš velmi šťastný, protože nebudeš nikoho soudit.
Ty budeš žít na zemi, ale tvoje mysl bude zůstávat v nebi, raději budeš naslouchat mému hlasu než
lidskému: budeš autista. Ty budeš zručný jako nikdo jiný, budou ti chybět ruce a paže a všechno budeš
dělat ústy a nohama.“
Poslednímu andělovi řekl: „Budeš mít dar geniality; odejmu ti křídla, než doletíš na zem, a po dopadu
se ti roztříští záda. Lidé tvoje tělo opraví, ale budeš muset přemýšlet, abys zvítězil: budeš mít rozštěp
páteře.“
Andělé byli spokojení se svou odlišností, kterou je Pán obdařil: stálo je však nesmírnou bolest oddělit
se od nebe, aby splnili své poslání.
„Jak dlouho tě neuvidíme? Jak dlouho budeme od tebe odloučeni?“
„Nedělejte si starosti; budu s vámi stále. A kromě toho to bude trvat pouze 40 až 70 pozemských let.“
„To je v pořádku, Otče. Ať se stane, jak říkáš. Jestliže to potrvá nejdéle 70 let, bude to jako okamžik
na hodinách věčnosti. Za chvilku se zase setkáme,“ řekli andělé jednohlasně.
A plni očekávání sestoupili na zem.
Každý z nich dospěl do mateřského lůna. Utvořili se v něm během sedmi, osmi nebo devíti měsíců.
Když se narodili, byli přijati s hlubokou bolestí, strachem a úzkostí. Někteří otcové úkol odmítli, jiní jej
přijali s mrzutostí, jiní si to kladli za vinu, až způsobili rozpad manželství, další láskou plakali a úkol přijali.
Ať už to bylo jakkoliv, andělé znají své poslání a jejich ctnostmi jsou mezi jinými víra, naděje a láska,
a především Láska, která umí odpouštět a přináší světlo těm, kteří je chtějí milovat.
Andělé stále sestupují na zem, s velkým duchem v omezeném těle, a budou na zem přicházet, dokud
na světě potrvá lidstvo. Bůh chce, aby byli mezi námi, protože nám dává příležitost s nimi pracovat a učit
se od nich. A pracovat znamená sloužit, sloužit znamená žít a žít znamená milovat, protože kvůli tomu
nám byl život dán. Kdo nežije, aby sloužil, neslouží, aby žil.
www.pastorace.cz

Ohlášky:
 Sbírka na Svatou zemi, jak ji konáme u Božího hrobu, byla svatým Otcem přesunuta na 13. 9. My ji vykonáme
dnes v neděli 27. 9. Na stolečku za lavicemi je k tomu určená pokladnička, do které můžete přispět.
 Dnes v neděli 27. 9. v 16 h. v kostele ve Špičkách se uskuteční Varhanní koncert. Účinkují: Jan Gottwald –
organolog Arcidiecéze olomoucké a Elena Prášilová Gazdíková – sólistka opery Moravského divadla
v Olomouci. Srdečně zveme příznivce varhanní hudby.
 Charita Hranice zve ve středu 30. 9. od 18 hod. v Zámeckém klubu v Hranicích na filmový večer s názvem
Jak je to s eutanázií. Promítání bude doplněno komentářem lékaře z Hospice na Svatém Kopečku MUDr.
Pavlem Žvakem. Vstupné dobrovolné.
 V týdnu bude první pátek v měsíci, budu navštěvovat nemocné a budou adorace a zpovídání hodinu před bohoslužbou.
 Spolčo mládeže se sejde v pátek v 19 hod. na faře v Hustopečích. Jsou zváni všichni mladí nejen k modlitbě,
ale i k společnému setkání.
 V neděli 4. 10. při mši sv. v 9:30 h. v Černotíně budou pokřtěny Karla Nehybová a Anna Konečná.
 Od 10. září z důvodu stále se šířící nákazy Covid-19 nastává povinnost v uzavřených prostorách nosit roušku.
Prosím, abyste toto rozhodnutí vlády respektovali.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 27. 9. do 4. 10. 2020
Liturgický
kalendář

26. neděle v mezidobí

27. 9.

Místo

Čas

Hustopeče
Černotín

8:00
9:30

11:00
Bělotín
14:00
Vysoká
Hustopeče 19:00

Úmysl mše svaté
Za živé a † farníky
Za † rodiče Lukešovy, dvo a živou rodinu
Za živou a † rodinu Proklovu
a Stanislava Mücka
Za živé a † farníky a občany z Vysoké
(tichá) eucharistická adorace
Za † Vojtěcha Gögha, rodiče, živou rodinu,
† Marii Stoklasovou, manžela, syna Františka
Za Bohumila Hraba, manželku, syna,
rodiče z obou stran a živou a † rodinu

Hustopeče

8:00

sv. Václava, slavnost

Špičky

17:30

Úterý
29. 9.

Hustopeče

7:00

Černotín

17:30

Na úmysl dárce

Bělotín

17:30

Za živé a † farníky

Hustopeče

18:00

Za Marii a Václava Majkusovy,
sourozence, živou a † rodinu a dvo
Za Marii a Bohumila Zahradníkovy,
sourozence, živou a † rodinu a dvo

Špičky

17:30

Za † Miladu a Vlastimila Humplíkovy,
rodiče z obou stran, živou rodinu a dvo

Pondělí
28. 9.

sv. archandělů Michaela,
Gabriela a Rafaela, svátek

Středa
30. 9.

Za Aničku Galářovou

sv. Jeroným, památka

Čtvrtek
1. 10.
sv. Terezie od Dítěte Ježíše,
památka

Pátek
2. 10.
sv. andělé strážní, památka

Sobota
3. 10.
sv. Maxmilián

Hustopeče
27. neděle v mezidobí
Černotín
4. 10.

8:00
9:30

Za živé a † farníky
Za živou a † rodinu Rýparovu a Humplíkovu
Za † Karla Ondřeje, živou a † rodinu
Ondřejovu a dvo
(tichá) eucharistická adorace

11:00
Bělotín
Hustopeče 19:00
p r o m é n o h y

Měsíční sbírka

S v ě t l e m

j e

t v é

s l o v o

aneb přečteme Písmo svaté za jeden rok
neděle
20. IX.
Abdiáš 1
Ž 77

pondělí
21. IX.
Joel 1-4
Ž 78

úterý
22. IX.
Nahum 1-3
Ž 79
Tel. na faru:

středa
23. IX.
Reflexe

čtvrtek
24. IX.
Habakuk 1-3
Ž 80

mobil: 733 741 614

pátek
25. IX.
Sofoniáš 1-3
Ž 81

sobota
26. IX.
Reflexe

