3. neděle postní
23. březen AD 2014
číslo 12.
ročník IX.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Stále upírám očii na Hospodina, vždyť
vždy on mé nohy
vysvobodí z léčky. Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou,
vždyť já jsem tak sám a tak ubohý!
(Žl 25,15-16)

1. čtení: Ex 17,3-7
Žalm 95

2. čtení: 5,1-2.5-8

Ev.: Jan 4,5-42

Kéž byste
te dnes uposlechli jeho hlasu:
Nezatvrzujte svá srdce!

O pravé bázni Boží
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina,
kdo kráčí po jeho cestách. Všimněme si,
že kdykoli je v Písmu řeč o bázni Boží,
není nikdy ponechána osamoceně, jako by
nám sama mohla stačit k dokonalé víře.
Vždy toho mnoho předchází nebo náslenásle
duje,
je, a z toho poznáváme smysl a naplnění této bázně. To vidíme i z toho, co
říká Šalomoun v Příslovích: Budeš-li
Budeš volat
po vědě a toužit po poznání, budeš-li
budeš ho
hledat jako stříbro, jako za poklady po
něm slídit, pak pochopíš bázeň před Hospodinem.
Z toho je patrné, že k bázni Boží vede několik stupňů. Takže nejdříve máme
volat po moudrosti, celou námahu volby svěřit rozumu, hledat moudrost a ze
všech sil po ní pátrat. Teprve pak je možné pochopit bázeň Boží. Rozhodně se
tou bázní nemyslí strach, jak ho lidé obecně chápou.
Strach je projevem lidské slabosti, která se bojí, že se přihodí něco, co
nechceme, aby se stalo. Ale existuje a budí jej v nás vědomí viny, právo
prá
mocnějšího, útok silnějšího, možnost nemoci, napadení divou zvěří nebo utrpení
způsobené nejrůznějším zlem.
Tomuto strachu se jistě nemusíme učit, je nám vlastní z naší přirozené
slabosti. Ani se neučíme, čeho se máme obávat, ale samy ty skutečnosti,
skutečnos kterých
se bojíme, v nás vzbuzují strach.
Avšak o bázni Boží je psáno: Pojďte, děti, a slyšte mě, naučím vás bát se
Hospodina. Bázni Boží je tedy třeba se učit, protože je předmětem vyučování.

Nespočívá na hrůze, ale na způsobu učení. A nepramení v přirozeném strachu,
ale má svůj počátek v zachovávání přikázání, v činorodém bezúhonném životě
a v poznávání pravdy.
Pro nás však spočívá všechna bázeň Boží v lásce a dokonalá láska je
dovršením této bázně. A vlastním úkolem naší lásky k Bohu je toto:
t
poslouchat
napomenutí, zachovávat přikázání, důvěřovat v zaslíbení. Slyšme ostatně Písmo,
jak říká: Nuže, Izraeli, co žádá od tebe Hospodin, tvůj Bůh? Jenom aby ses bál
Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, abys ho miloval
a zachovával jeho
eho příkazy celým svým srdcem a celou svou duší, aby se ti vedlo
dobře.
Cest Páně je tedy mnoho, ačkoli on sám je přece cesta. Neboť když o sobě
mluví, sám se nazývá cestou a hned ukazuje proč, když říká: Nikdo nepřichází
k Otci než skrze mne.
Mnoho cest je proto třeba zkoumat a mnoho jich vyzkoušet, abychom nalezli
tu jednu, která je dobrá, to znamená, abychom po cestách mnoha učení došli na
tu jedinou, která vede k věčnému životu. Neboť různé jsou cesty v Zákoně, různé
v prorocích, různé v evangeliích,
ngeliích, různé v učení apoštolů a v rozličných dílech
učitelů, a blahoslavení jsou všichni, kdo po nich kráčejí v bázni Boží.

(Z výkladu svatého
atého Hilaria z Poitiers, biskupa, na žalmy)
žalmy

koutek pro děti
29. Mladý Mojžíš zabil
abil Egypťana, a proto musel uprchnout
Malý Mojžíš věděl, že je Izraelita. Jednoho dne viděl, jak Egypťan bije izraelského
otroka. Chtěl otroku pomoci, a tak Egypťana zabil. Musel proto uprchnout daleko,
kde ho nikdo neznal.
Faraónova dcera přijala Mojžíše za svého syna, takže byl
vychováván jako princ ve faraónově paláci. Dostal krásné
né šaty, jedl
nejvybranější jídla a obsluhovali ho otroci. Ve faraónově paláci se
s ostatními princi naučil číst a psát egyptské hieroglyfy.
Když byla volná chvíle, rád se projížděl na koni nebo se jen tak
potloukal ulicemi. Stále častěji vyhledával místa, kde Izraelité museli
pracovat jako otroci. Dozvěděl se totiž, že je také Izraelita – tedy patří
mezi ně. Když byl jednou na procházce, uslyšel křik. Byl to izraelský
muž. Určitě nepracoval dost rychle a teď ho nějaký Egypťan tloukl holí.
Mojžíš se velice rozhněval. Dobře se kolem sebe rozhlédl. Když neviděl
nikoho nablízku, skočil po Egypťanovi a zabil ho. Egypťan ležel na zemi
mrtev. Mojžíš si uvědomil, co udělal, a dostal strach. Co kdyby se o jeho
skutku dozvěděl samotný faraón! Mojžíš rychle vyhrabal díru
íru do písku, položil do ní
mrtvého muže a zase ho pískem zasypal. Když byl hotov, vypadalo to místo, jako by se
tam nic nestalo. Mojžíš si myslel, že ho nikdo neviděl a nikdo se o tom nedozví. Kráčel
pak pomalu zpět k paláci. Jeho srdce tlouklo jako o závod.
od. Věděl, že to, co udělal,
nebylo správné.
Druhého dne šel Mojžíš opět na procházku a zase slyšel křik. Byli to dva izraelští
muži, kteří se spolu hádali a začali se dokonce i prát. Mojžíš zesmut-něl
zesmut
a myslel si:
„Přece proti sobě nemůžou bojovat dva Izraelité,
aelité, vždyť ti by si měli spíše pomáhat.“
pomáhat.
Proto se obrátil na jednoho z mužů a řekl mu: „Zastavte,
Zastavte, vždyť jste oba Izraelité. Proč se
bijete?“ Muž se na Mojžíše drze podíval a odpověděl: „Kdo
Kdo si myslíš, že jsi? Do toho ti

nic není. Ty nejsi naším pánem! Nebo mne chceš také zabít jako včera toho Egypťana?“
Mojžíše tato slova velice polekala! Myslel si, že o včerejší události s Egypťanem nikdo
neví, a zatím se to rozšířilo mezi všechny lidi. Určitě o tom ví i faraón... Ano, faraón už
to věděl. Okamžitě poslal vojáky, aby Mojžíše zajali a odsoudili k smrti. Vojáci však přišli
pozdě, protože Mojžíš utekl. Utekl daleko do světa.
Mojžíš si myslel, že nikdo neviděl zločin, který udělal. Ale lidé to viděli a Bůh také.
Když my provedeme něco špatného, víme, jak se těžko přiznáváme, nechceme říci
pravdu a nejraději bychom se schovali, aby nás nikdo neviděl. Určitě jste to zažili na
vlastní kůži. Mrzí-li nás naše chování, máme poprosit Pána Boha o odpuštění a jít za
tím člověkem, kterému jsme ublížili.

24 hodin pro Pána
Papež František zahájí v pátek 28. III. od 17 hod. v bazilice sv. Petra v Římě
kající bohoslužbou velké zpovídání, které ukončí v sobotu v 17 hodin nešporami.
Po celou dobu mají být otevřeny římské kostely a konat se adorace Nejsvětější
svátosti, při níž prosíme zvláště za obrácení hříšníků a nabízíme Bohu smír.
+ arcibiskup Jan
Vyzývá nás, abychom se připojili.
V Hustopečích se k modlitbě připojíme adorací po páteční mši sv.

P. František

Církev se smìje
Hostující kazatel právě skončil sérii evangelizačních shromáždění v jedné misijní stanici.
Posluchači byli tak chudí, že mu nemohli zaplatit jeho výdaje. A tak se jeden z domorodců rozhodl,
že mu věnuje svého koně. Nebylo možné odmítnout, proto kazatel za darovaného koně srdečně
poděkoval a chystal se na cestu.
Bývalý majitel koně si ho však zavolal a vysvětlil mu: „Toto je zvláštní kůň. Je vycvičen tak,
že když řeknete »Chvála Bohu«, zrychlí, a uslyší-li »Haleluja«, zastaví.“
Hostující kazatel slíbil, že dá na koně pozor, rozloučil se, nasedl, řekl „Chvála Bohu!“ a kůň se
rozjel. Všechno bylo v pořádku až do chvíle, kdy se blížili k hluboké rokli. Kazatel koni přikázal:
„Chvála Bohu.“ Kůň zrychlil. Kazatel zakřičel: „Chvála Bohu!“ Kůň se dal do cvalu. Kazatel se
chytil za hlavu: „Popletl jsem slova. Jak jen zněl ten příkaz k zastavení?“. Kůň se řítí k propasti
a kazatel vykřikuje všechna slova, která ho napadají: „Amen“, „Hosana“, „Maranatha“… Nic
nefunguje.
Náhle si vzpomene na kouzelné slůvko. Rázně přikáže: „Haleluja!“ a kůň se zastaví půl metru
před okrajem hrozné hluboké propasti.
Zpocený, ale šťastný kazatel se zhluboka nadechne, vděčně pohledí k nebi a pronese: „Chvála
Bohu!“

Sbírky:
8. neděle v mezidobí
1. neděle postní

Hustopeče

Špičky

Černotín

Bělotín

Kč 7.993,Kč 4.427,-

Kč 3.859,Kč 1.301,-

Kč 3.336,Kč 2.138,-

Kč 3.511,Kč 1.574,-

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 23. 3. do 30. 3. 2014
Liturgický
kalendář
Neděle
23. 3.
3. neděle postní

Pondělí
24. 3.

sv. Kateřina Švédská

Úterý
26. 3.
Zvěstování Páně
slavnost

Čtvrtek
27. 3.
sv. Rupert

Pátek
28. 3.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Bělotín
Hustopeče

11:00
14:00

Za Josefa Vránu, rodiče z obou stran,
živou a † rodinu a dvo
Za † Františku Trtíkovou, † manžela, syna,
dceru a zetě a za živou a † rodinu Trtíkovu
a Šváčkovu
Za živé a † farníky

pobožnost Křížové cesty

Špičky

16:30

Za † Vlastimila a Marii Hýžovy,
rodiče z obou stran a živou rodinu

Heřmanice
Černotín

15:00
16:30

Po mši svaté následuje večeřadlo

Hustopeče

18:00

Za † rodiče Vaculovy, živou
ž
rodinu a dvo
Za † Boženu Stoklasovou, manžela, 2 syny,
2 zetě a živou rodinu

Bělotín

16:30

Za † Anežku Jamborovou a manžela

16:00

pobožnost Křížové cesty

Hustopeče

sv. Rogát

Sobota
29. 3.
bl. Ludolf

Neděle
30. 3.
4. neděle postní
Sbírka na aktivity arcidiecéze

•
•
•
•

16:30

Černotín

17:00

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín
Hustopeče

11:00
14:00

Za † Libuši Šmerdovou a živou rodinu
Za † Ladislava Dohnala
Za † Františka Rábla, dvoje rodiče
Za † Marii a Aloise Vránovy,
rodiče Dohnalovy, Františku Blažkovou
a živou a † rodinu
Za † Vlastimila Humplíka,
rodiče z obou stran a živou rodinu
Za živé a † farníky

pobožnost Křížové cesty

Ohlášky:
Křížová cesta v Porubě bude tuto neděli ve 1330 hod. a v Miloticích bude
bud v neděli
ve 1400 hod.
Zkouška malé schóly proběhne ve čtvrtek 27. 3. v 1600 hod. v muzikantské zkušebně.
Svátost smíření v Hustopečích bude v pátek od 1530 do 1600, kdy začne křížová cesta.
Obnova Život v Duchu Svatém bude v pátek 28. 3. v 1900 hodin na faře v Hustopečích.
Tel. na faru:

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

Webové stránky farnosti: www.ihustopece.cz/farnost/
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