Ročník XV.

1. listopad 2020

Číslo 44.

31. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Mal 1,14b-2,2b.8-10
2. čtení: 1 Sol 2,7b-9.13
Ev.: Mt 23,1-12
Žl 24

To je pokolení těch,
kdo hledají tvou tvář, Hospodine!
Kapka rosy z Božího slova: Ježíš nekritizuje to, co farizeové učí. Vystupuje proti
jejich pokrytectví: mluví, ale nejednají (a zřejmě se o to ani nesnaží). Pokrytectví
je jeden z hříchů, které Pán v evangeliích nejvíce odsuzuje… Pane, pomáhej mi
prosím, abych vždy usiloval o pravdivost svého života a svých postojů!

Promluva o slavnosti Všech svatých
Chvála Kristu.
Bratři a sestry, slavnost všech svatých, kterou prožíváme, vede náš pohled do nebe.
Z nebe nám totiž ti, kdo dosáhli vavřín vítězství života věčného, pomáhají. Prosme
svaté a světice, aby nám prospěli a příkladem svého života v nás probouzeli touhu po
hrdinných ctnostech.
Těším se, bratři a sestry, až se budeme moci opět sejít ve společenství našich
farností bez omezeného počtu účastníků bohoslužeb, bez roušek. Prosme dnes
všechny svaté, abychom se mohli ve společenství církve, ve společenství svatých
setkat. Apoštolové Petr i Pavel ve svých listech používají častěji pro křesťany
oslovení: svatí. Ale v celém svém chování buďte svatí, jako je svatý ten, který vás
povolal. (1Petr 1,15) Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid
patřící Bohu jako vlastnictví, abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal ten, který
vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. (1Petr 2,9) Jako od Boha
vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru,
mírnost a trpělivost. (Kol 3,12)
Původní význam slova „svatý“, z hebrejštiny „kadoš“, znamená něco, co je Bohem
odděleno od ostatního světa, od profánního, zesvětštělého. V Novém zákoně je to tedy
vhodné oslovení pro ty, kteří již neslouží mamonu, ale Bohu.

Bratři a sestry, od Boha vyvolení, svatí a milovaní, projevujte tedy navenek
milosrdné srdce! Ode dneška a po celý měsíc listopad v dostiučinění za duše v očistci.
Co jim schází pro slávu nebe, můžeme milosrdně v lásce doplnit modlitbou,
získáváním odpustků, mší svatou i spojením našeho utrpení s utrpením Kristovým.
V tyto dny není možné účastnit se společné dušičkové pobožnosti, proto od
prvního do osmého listopadu, dá-li Pán, navštívím všechny hřbitovy našich farností
soukromě, abych hroby zesnulých pokropil svěcenou vodou a pomodlil se za ty, na
které při každé mši svaté myslím, ať už při slovech eucharistické modlitby nebo díky
mešním úmyslům, v nichž velmi často zaznívá: „a za duše v očistci“. Povzbuzovat
vás k návštěvě hřbitovů nemusím, vím, že na své zesnulé pamatujete a celoročně se
za ně modlíte. A tak věřím, že i oni „budou na nás vzpomínat, až my budem umírat,
umírat.“
Získání plnomocných odpustků v měsíci listopadu tohoto roku je upraveno
následovně:
- plnomocný odpustek v případě těch, kdo zbožně navštíví hřbitov a pomodlí se,
byť jen vnitřně, za zesnulé, spojený obvykle jen s jednotlivými osmi dny od 1. do 8.
listopadu, může být pro užitek věřících přenesen na dalších až osm dnů v rámci měsíce
listopadu, které nemusejí následovat bezprostředně za sebou — jednotliví věřící si
mohou tyto dny svobodně vybrat.
- plnomocný odpustek spojený se Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé
2. listopadu může být v případě těch, kdo zbožně navštíví kostel nebo kapli a tam se
pomodlí Otče náš a Věřím, přenesen nejen na předcházející či následující neděli nebo
na slavnost Všech svatých, ale i na jiný den v rámci měsíce listopadu — jednotliví
věřící si mohou tento den svobodně vybrat.
- lidé staří, nemocní a všichni, kdo z vážného důvodu nemohou vycházet z domu,
např. na základě zákazů, aby se věřící na posvátných místech neshromažďovali ve
větším počtu, budou plnomocného odpustku moci dosáhnout — za podmínky, že se
v duchu připojí k těm, kteří výše zmíněné zbožné návštěvy vykonají, zřeknou
se jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky
(svátostné vyznání hříchů, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl nejvyššího
pontifika) —, když se před jakýmkoliv zobrazením našeho Pána Ježíše Krista nebo
blahoslavené Panny Marie zbožně pomodlí modlitby za zemřelé (např. ranní chvály
a nešpory oficia za zemřelé, růženec, korunku Božího milosrdenství a další modlitby
za zemřelé, které jsou věřícím velmi drahé), nebo budou číst evangelní úryvek
z liturgie za zemřelé jako duchovní četbu, nebo vykonají skutek milosrdenství a obětují
přitom dobrotivému Bohu bolesti nebo nesnáze svého života.
Bratři a sestry, buďte s Bohem a v celém svém chování buďte svatí, jako je svatý
ten, který vás povolal.
+ P. Václav

Spěchejme k bratřím, kteří nás očekávají
K čemu je svatým naše chvála, k čemu je jim naše oslavování, k čemu i tento dnešní
svátek? Co znamenají pozemské pocty pro ty, jimž podle spolehlivého Synova příslibu
prokazuje poctu nebeský Otec? Co pro ně znamená, že je velebíme? Svatí nepotřebují,
abychom je uctívali, a naše zbožná oddanost jim nepřináší žádný zisk. Je jasné, že to není
důležité pro ně, ale pro nás, když s úctou slavíme jejich památku. Přiznávám se, že při
vzpomínce na ně pociťuji, jak se ve mně probouzí mocná touha.
Především v nás památka svatých vzbuzuje nebo posiluje touhu patřit do jejich
společnosti, která je pro nás tak žádoucí, a stát se spoluobčany a společníky blažených
duchů, připojit se k shromáždění patriarchů, k zástupům proroků, radě apoštolů, velikému
množství mučedníků, sdružení vyznavačů, sborům panen, být pohromadě a radovat se ve
společenství všech svatých. Očekává nás obec prvorozených křesťanů, a my o to
nedbáme; touží po nás svatí, a my si toho nevážíme; čekají na nás spravedliví, a my na
to nehledíme.
Vzchopme se už konečně, bratři, povstaňme s Kristem, usilujme o to, co pochází shůry,
a mysleme na to. Vzhlížejme s touhou k těm, kteří touží po nás, spěchejme k těm, kteří
nás očekávají, předložme přání svého srdce těm, kteří nás vyhlížejí. Přejme si nejen být
ve společnosti svatých, ale mít i účast na jejich štěstí, a toužíme-li po jejich přítomnosti,
ucházejme se velmi horlivě také o to, abychom měli účast na jejich slávě. V této ctižádosti
není nic zhoubného a vroucí touha po takové slávě není nic nebezpečného.
A druhá touha, která nás naplňuje při slavení památky svatých, směřuje k tomu, aby
se i nám ukázal Kristus, náš život, tak jako se ukázal jim, a abychom se také my s ním
ukázali ve slávě. Neboť zatím se nám Kristus, naše hlava, nepředstavuje tak, jak je nyní,
ale máme ho před očima v té podobě, jakým se pro nás stal: ne s korunou slávy, ale
ověnčený trním našich hříchů. Bylo by hanbou stát se zhýčkaným údem, když patříme
k hlavě, korunované trním; zatím není žádný purpur ke cti, ale spíše na posměch. Až
Kristus přijde, už se nebude zvěstovat jeho smrt, abychom věděli, že i my jsme už mrtví
a že náš život je skrytý s ním. Tehdy se ukáže oslavená hlava a s ní budou zářit oslavené
údy, neboť on přemění naše ubohé tělo, aby to odpovídalo slávě, kterou má hlava, to jest
on sám.
Po této slávě tedy bezpečně dychtěme s celou ctižádostí. Abychom směli v tuto slávu
doufat a ucházet se o tak velikou blaženost, k tomu je ovšem třeba velice toužit také po
pomoci svatých, aby nám bylo dáno na jejich přímluvu, čeho nemůžeme sami dosáhnout.
Z kázání svatého Bernarda, opata, www.ebreviar.cz

Modlitba za milost šťastné smrti
V Brooklynu ve škole sv. Pavla nás Sestry Charity jako malé chlapce učily a připomínaly
nám modlitbu za milost šťastné smrti. To pro nás tehdy byla nepochybně divná modlitba.
Vždyť jsme byli tak mladí, a tak daleko od všeho "smrtelného" v životě. Ale léta přešla a sestry
už tu nejsou. Během svých 40 let kněžství jsem byl u smrti tolika lidí, kdy se mísil smutek,
štěstí i tragédie.
Ale že jednou zemřu, to je nejjistější skutečnost v životě a kde a kdy to bude a kdo bude
se mnou – to ví jen Bůh. Ale jisté je, že mě vezme domů k sobě.

Při psaní těchto pár řádků se připravuji na pohřeb jednoho mladého muže, který, jak se
zdá, měl vše, po čem člověk v tomto světě touží. Z nějakých důvodů, které znal jen on sám, si
vzal minulý týden život. Je to tak smutné. Není to služba, na kterou se těším. Ptám se sám
sebe, jestli se kdy modlil za šťastnou smrt. Jenom Bůh ví.
Poté, co přejdeme na druhou stranu, uvidíme Boha tváří v tvář, poznáme krásu jeho
dobrotivého činu, kterým nás volá do své milující náruče. Je to Boží čin – musí být krásný.
Ano, Pane,
nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš,
ale dopřej mi,
abych dobrým životem,
milující Tebe, sebe a druhé,
byl v té chvíli připraven vstoupit do Tvé šťastné náruče.
Nedávno jsem se vracel domů a slunce zářilo. V autě se pokoj a ticho prostupovalo
s myšlenkami na jeden krásný domov, který jsem právě opustil, a odkud se právě náčelník
hasičů Gordon Symon, již v důchodu, navrátil k Bohu, svému tvůrci v nebi. Byla to krásná,
šťastná smrt s manželkou Colleen po boku a zbytkem rodiny, která ji utěšovala a modlila se.
Opravdu věřím, že nějaké sestry, zase v jiné škole v Brooklynu, učily Gordona Symona
modlitbu za šťastnou smrt – jeho modlitba byla zajisté vyslyšena.

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 budou 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.
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aneb přečteme Písmo svaté za jeden rok
neděle
1. XI.
Jer 40-42
Ž 109
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2. XI.
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Ž 110-111

úterý
3. XI.
Jer 47-49
Ž 112-113

Tel. na faru:

středa
4. XI.
Reflexe
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5. XI.
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6. XI.
Pláč 1-3
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