2. neděle postní
21. únor 2016
číslo 8.
ročník XI.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá: Hospodine,
hledám tvou tvář. Neskrývej svou tvář přede mnou.
(Žl 27,8-9)

1. čtení: Gn 15,5-12.17-18
Žl 27

2. čtení: Flp 3,17-4,1

Ev.: Lk 9,28b-36

Hospodin je mé světlo a má spása.

Křížová cesta
ŽELIVSKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA
PODLE P. ANTONÍNA ŠURÁNKA
I. zastavení:
Kdo Kristu volá „ukřižuj“, ten v hřeby mění
jazyk svůj, ten Krista vskutku křižuje. A Kristus
– to tvůj bližní je, zášť slov jej k smrti bičuje.
II. zastavení:
Na krutých soudců pokyny, svůj oltář vzal
Pán nevinný, na slabá bedra těžký kříž. Však srdce
zdolá jeho tíž, ba lidstvo na něm zvedne výš.
III. zastavení:
Hle, zkrvavená kolena, o tvrdý kamen
zraněna pro naši lenost v modlitbách, bez
nichž je rozum v bludů tmách a vůle mdlá
v zlých hodinách.
IV. zastavení:
Kdo vloží ruku na Syna, ten množí muka
Matčina, neb matka trpí v dítěti. To kdo má
stále v paměti, své ruce a rty posvětí.
V. zastavení:
Pán slábne. Třeba člověka, jenž posměchu
se neleká a odsouzenci pomůže. Pán hledí teskně
na muže, zda strach v nich láska přemůže.
VI. zastavení:
Čest vzdejme ženě hrdinné. Na sebe nedbá pro jiné. Na Pána s láskou pozírá, zlým
zástupem se prodírá, tvář přesvatou mu utírá.

VII. zastavení:
Tím potem, jenž tvář zalije, Pán rád
by svlažil lilie! By mladým zpevnil
nevinnost, ctnost manželům a poctivost:
padá pro naši smyslnost!

XI. zastavení:
Jak divně ten svět odplácí! Za
láskyplnost, za práci dá Kristu hřeby
proklaté, dá na kříž ruce přesvaté tak
chudé a tak bohaté.

VIII. zastavení:
Pán okem těší zástup žen, ač sám je
k smrti usoužen. Pln lásky matky poučí,
ať dětmi ve svém náručí i sobě věčnost
zaručí.

XII. zastavení:
Pán „Dokonáno!“ zavolal na všechny
strany v šíř i v dál! Je dána oběť jediná, jíž
smyta lidstva provina − svět je už Boží
rodina. XIII. zastavení: Hle, druhá Eva
pod křížem − meč sedmerý má v srdci
svém. Jak matka lidstva jednala, za plod,
jejž Eva odňala − svůj Otci v oběť podala.

IX. zastavení:
Ježíš břemenem obtížen potřetí padá
pod křížem. Pro pýchu, kterou v okovy −
s ním k spolupráci hotovi – se prodáváme
ďáblovi.
X. zastavení:
Pán – drzým davem obstoupen −
žluč má pít, o šat oloupen, by odvahu nám
k ctnosti dal, květ čistoty nám zachoval,
nás před opilstvím varoval.

XIV. zastavení:
Má chudý pohřeb Kristus-Král! Vše
vnější mu svět odebral. Vzít nemohl však
Boží jas, jenž ztlumen v hrobě krátký čas
− v blesk vyš lehne v den třetí zas!
Závěr:
V Tvou lásku, Pane, věříme a srdce svá ti
svěříme. Veď v údolím nás slz a běd, tam, kde
skrz Tebe budem smět Trojici věčné chvály pět!

koutek pro děti
24. Pán Ježíš vítězí nad Pokušitelem
Maminka se ustaraně dívala za odjíždějícím autobusem. Honzík, jejich nejstarší chlapec, jel dnes
poprvé do nové školy. Bude se mu ve třídě líbit? Jaké tam najde kamarády? Přestěhovali se sem minulý
týden a nikoho tu zatím neznali. A co ty - znáš někoho, kdo k vám do třídy přišel nový? (...) A má už
kamarády? (...)
Honzík přijel odpoledne spokojený. Nová paní učitelka se mu líbila, skoro všichni ve třídě se s ním
bavili. Ale koncem týdne byl nějaký zamlklý. Co se mu mohlo stát? (...) U nedělního oběda se rozpovídal.
Hned v úterý si k němu o přestávce sedl Ondra, skoro o dva roky starší kluk, že s ním chce kamarádit. Pak
spolu šli ze školy a Ondra vytáhl z kapsy krabičku cigaret. Zapálil si a dával i Honzíkovi, pak se mu smál, že
nechce kouřit. Ve středu hned ráno pošeptal Honzíkovi, že půjdou na opravdickou dobrodružnou výpravu.
Na nedalekém velikém staveništi byla trafika. Prodavač se rád bavil s kolemjdoucími a nedával pozor na
zboží. Ondrovi se podařil nepozorovaně sebrat z pultu pár balíčků žvýkaček a dokonce i čokoládu. „Ty jsi
ale bábovka," smál se Honzovi, který byl zelený strachy a nechtěl si vůbec nic vzít. Do konce týdne se
Ondra ve škole už neukázal, ale co bude v pondělí? Co bys mu poradil, ať udělá? (...)
Maminka s tatínkem byli moc rádi, že se jim Honzík svěřil a že se ubránil špatnému chování. Pak
zavolali paní učitelce a poradili se s ní. Nakonec se společně pomodlili, taky za Ondru a za to, aby si
Honzík brzy našel lepšího kamaráda.
Za Pánem Ježíšem přišel jednou zlý anděl - ďábel - a tvářil se jako jeho nejlepší kamarád. Nabídl
Pánu Ježíši spoustu lákadel: dobré jídlo, hodně peněz, slávu a velikou moc nad celým světem. Říkal mu, že
by mohli dobře spolupracovat. Taky Pána Ježíše naváděl k různým hloupostem - třeba aby skákal z vysoké
zdi chrámu dolů. Poslouchal jsi dnešní evangelium, co mu na to Pán Ježíš řekl? (...)

Vůbec se s ďáblem nehádal, ale řekl mu slova, která jsou v Písmu svatém a která dokazují, že zlo je
slabší než dobro. Že nakonec prohraje. Protože zlý anděl neuspěl, musel odejít a pak už dal Pánu Ježíši
nadlouho pokoj.
Aktivita: Sílu ubránit se zlu získal Pán Ježíš, když se postil a modlil. Odřekl si jídlo i pití a byl sám na
poušti. Aby i v tobě rostla tato síla, vyber si jednu věc, kterou rád děláš (televize, mlsání, hry, počítač...),
a alespoň 1× v týdnu ji nedělej. Dnů z postního týdne můžeš přidat. To bude také tvůj půst. A nezapomeň
se v tento den více pomodlit.
Modlitba: Pane Ježíši, chci mít sílu jako ty poznat a odmítnout všechno, co je špatné. Děkuji ti za
maminku a tatínka, kteří mi říkají, co je správné a co mám dělat. Taky mi pomáhají, když si nevím rady.
Prosím tě, pomoz mým kamarádům, by zůstali dobří. Amen.

Jaký má smysl modlit se křížovou cestu
Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem k Otci
přislíbil Pán Ježíš svým učedníkům: „Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28,20). Tím
ale řekl totéž i všem generacím věřících, vždyť on žije a je „stejný včera i dnes i navěky“ (Žid 13,8). Každý
z věřících v Krista na sobě může zakoušet jeho věrnost tomuto zaslíbení; stačí, že se mu s vírou otevře
a spolehne se na něj.
Modlitba křížové cesty potom není jen příležitost, jak si uvědomit, že náš život je plný temných
a bolavých skutečností; to víme i bez ní. Je to především jedinečný způsob, jak vědomě propojit to těžké
v našem životě s Kristem a s mocí jeho lásky, jak si uvědomit a prožít, že na životní těžkosti nejsme sami.
Je tu Pán, který se nás chce ujmout a provést nás každým údolím smrti (Ž 23,4), dát nám i v temnotě
našeho prožívání zakusit svoji přítomnost. Vždyť pro něho „žádná tma není temná; noc jako den svítí,
temnota je jako světlo“ (Ž 139,12)
Žít v Ježíšově přítomnosti však neznamená pouhé vágní vědomí toho, že Bůh někde je a nějak o nás
ví… Svým vtělením s námi Ježíš navždy spojil svůj život, a to tak intenzivně, že všechno, co žijeme, prožívá
spolu s námi. Říká to zřetelně ve svém podobenství o posledním soudu (Mt 25,31-46), kdy se ztotožňuje
s hladovými, žíznivými, s těmi, kteří jsou na cestách, kteří trpí nouzí, nemocemi a pronásledováním. Jako
by nám tím chtěl říci: „Byl jsem s tebou, když jsi měl hlad, když jsi byl nemocný, když jsi trpěl samotou
a úzkostí, když jsi byl nespravedlivě osočován...“
On je s námi jinak než ostatní lidé. Naši bližní jsou s námi jakoby „zvenčí“. Snaží se nás pochopit,
potěšit, podat nám pomocnou ruku. Avšak Ježíš, který přebývá v našich srdcích, je s námi „zevnitř“. To je
úplně jiná úroveň a kvalita sdílení, lásky a pomoci. Není s námi jako ten, kdo nás na chvíli navštíví a projeví
svůj soucit, nabídne pomoc, a pak se vrátí domů, ke svým starostem a ke své práci. Ježíš s námi spojil svůj
život naprosto a navždy: my jsme v něm a on je v nás, tedy všechno, co prožíváme, prožívá s námi.
Rozumí nám zevnitř, vždyť jsou to naše starosti, trápení, naše nemoci a bolesti, které na sebe vzal - jakožto
zaslíbený Boží služebník, muž bolesti, znalý utrpení (srov. Iz 53,3-5). Právě proto, že náš Pán prošel
křížovou cestu před námi, neboli prošel utrpením ve všech možných podobách, je nám i v našem trápení
blízko a rozumí nám. Jak říká Písmo: „Náš velekněz není takový, že by nebyl schopen mít soucit s námi,
slabými. Naopak! Vždyť on sám byl vyzkoušen ve všem možném jako my, ale nikdy se nedopustil hříchu“
(Žid 4,15). (pokračování příště)

B L A H O P Ř Á N Í
V těchto dnech se dožil významného životního jubilea 80-ti let dlouholetý
varhaník při kůru chrámu Povýšení svatého Kříže v Hustopečích nad Bečvou
pan Alfréd Josef Zemánek. K jeho narozeninám mu vyprošujeme hojnost
Božích milostí a pevné zdraví, aby ho neopustil elán jemu vlastní.

Duchovní správce a farníci

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 21. 2. do 28. 2. 2016
Liturgický
kalendář
Neděle
21. 2.
2. neděle postní
Sbírka na Haléř sv. Petra

Pondělí
22. 2.
Stolec sv. apoštola Petra,
svátek

Středa
24. 2.

sv. Modest

Čtvrtek
25. 2.

sv. Valgurga

Pátek
26. 2.

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Černotín
Bělotín
Hustopeče

9:30
11:00
14:00

pobožnost Křížové cesty

Špičky

16:30

Za † Libora Kubá č e a jeho rodinu

Černotín

16:30

Za ž ivou a † rodinu Vinklerovu
a Kunovskou

Bělotín

16:30

Na poděkování PB s prosbou o dar zdraví
a další Boží pomoc a požehnání

16:00

pobožnost Křížové cesty

16:30

Za Josefa Jaška, Josefa Horáka,
rodiče z obou stran, živou rodinu a dvo
Za † Karla a Miladu Sedláčkovy,
jejich rodiče, živou rodinu a dvo

Černotín

17:00

Za † Bedř icha Suchá nka, za ž ivou
a † rodinu Suchá nkovu a Bergerovu a dvo

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín
Hustopeče

11:00
14:00

Na poděkování PB za dar zdraví a ochranu
PM za † rodič e Veselé a Davidovy
Na poděkování PB za 40 let společné cesty
životem manželů Humplíkových
a za † rodinu Hruš kovu
Za ž ivé a † farnı́ky

Hustopeče

sv. Alexandr

Sobota
27. 2.
sv. Gabriel od Bolestné
Panny Marie

Neděle
28. 2.
3. neděle postní

❄
❄
❄
❄
❄

Úmysl mše svaté
Za † SB tě pá nku Tě š ickou, manž ela, 2 syny,
za † rodič e Novosadovy a za ž ivou
a † rodinu a dvo
Za † Antonı́na Petrž ı́lka
a rodiče z obou stran
Za Thomase a Bertholda Kainer

pobožnost Křížové cesty

Ohlášky:
Křížové cesty v Porubě a v Miloticích budou bývat v neděli ve 1400 hod. V Černotíně budou 40 minut přede
mší svatou.
Svátost smíření v Hustopečích bude v pátek od 1530 do 1600, kdy začne křížová cesta.
Modlitební společenství bude v pátek 26. 2. od 17:30 do 19:30 h. na faře v Hustopečích. Zveme všechny
zájemce o společnou modlitbu a četbu Písma svatého.
Farní den v Černotíně se uskuteční v neděli 28. 2. ve 1400 hod. začne křížová cesta, potom bude
následovat přátelské posezení, prezentace a povídání o Svaté Zemi.
Farní tábor proběhne v termínu od 11. do 17. července 2016 na Skavsku. Přihlášky se budou rozdávat od května.
Tel. na faru:

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

