Ročník XV.

25. říjen 2020

Číslo 43.

30. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Ex 22,20-26
2. čtení: 1 Sol 1,5c-10
Ev.: Mt 22,34-40
Žl 18

Miluji tě, Hospodine, má sílo!

Kapka rosy z Božího slova: Židé byli povinni zachovávat 613 ustanovení Zákona.
V této změti příkazů a pravidel Pán jasně vyzdvihuje to podstatné: lásku k Bohu.
Ta má být postojem celého člověka (srdce, duše i mysli) a má se projevovat
v lásce vůči bližním.

Promluva k 30. neděli v mezidobí
Bratři a sestry,
píšu tuto promluvu k neděli, kterou prožíváme – většina z vás, bezmála všichni ji
prožíváte v domácnosti, ale s podstatným nedostatkem, kterým je nemožnost slavení
nedělní liturgie „naživo“. Je-li mše svatá přenášená, třebaže v přímém přenosu,
třebaže za přispění nejmodernějších médií, třebaže slavená biskupem či papežem,
zůstává jen šuměním vánku vedle hukotu prudkého větru, na nějž odkazují Skutky
apoštolů v souvislosti seslání Ducha Svatého a kterému můžeme dobře přirovnat mši
svatou slavenou „naživo“ i v tom nejzchátralejším kostele, dokonce i tím
nejnehodnějším knězem. Mše svatá přenášená přes sdělovací prostředky má účinnost
sdělovací, ale schází ji mysterium okamžiku spásy, schází jí poslední tep srdce
Kristova, pramene života a svatosti. V ohnisku slavené mešní oběti tají ledy
zatvrzelých srdcí, Duch oživuje suché kosti jako v Ezechielově proroctví. Je tedy
značný rozdíl mezi mší svatou slavenou a na dálku sledovanou.
Lze se ptát: Může mše svatá sledovaná v televizi či poslouchaná v rádiu
posvěcovat? Dle slov Pána, která řekl Nikodémovi: Vítr vane, kam chce; slyšíš, jak
hučí, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha,
můžeme říci, že ano. Duchu Posvětiteli není utajený žádný kout světa. Tam pak, kde
je vzýván, což se při mši svaté děje mnohokrát, přichází.
Proto každý projev zbožnosti vede k našemu posvěcení, děje-li se v upřímné snaze
kráčet cestou k Bohu.

V dokumentech Druhého vatikánského koncilu se píše: Podle apoštolské tradice,
která má původ ode dne Kristova vzkříšení, slaví církev velikonoční tajemství vždy
osmý den, který se právem nazývá den Páně nebo neděle. V ten den jsou věřící povinni
shromáždit se, aby slyšeli Boží slovo a měli účast na eucharistii. Tak slaví památku
utrpení, zmrtvýchvstání a slávy Pána Ježíše a vzdávají díky Bohu, který nám „daroval
nový život, takže máme skutečnou naději, když Ježíš Kristus už vstal z mrtvých“ (1 Petr
1,3). Proto je den Páně prvotní sváteční den, který je třeba předkládat zbožnosti
věřících a vštěpovat do jejich vědomí tak, aby se stal i dnem radosti a pracovního
klidu. Jiné slavnosti nemají mít před ním přednost, ledaže jsou skutečně nanejvýš
významné. Neboť den Páně je základ a jádro celého liturgického roku.
V současné pandemické situaci není účast na nedělní mši svaté povinná. Je to
podobně, jako když jsme nemocní a zůstáváme doma s čajem a citrónem. V situaci
pandemie jsme totiž všichni řekněme „potenciálně nemocní“.
Chtě nechtě se musíme vyležet, vykaranténovat. Vymáčknout šťávu z citrónu do
horkého čaje z bylin, usrknout a pohlédnout k nebi a vzpomenout na slova pronesená
Pánem k Nikodémovi: Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.
Z liturgických textů popřemýšlejme třeba nad prvním čtením z Druhé knihy
Mojžíšovy. Bůh zde promlouvá k vyvolenému lidu, aby dbal na dobrosrdečnost
a nezapomněl, že každý člověk, ať přistěhovalec nebo žebrák, má stejnou lidskou
důstojnost.
Slova: Nesužuj přistěhovalce a neutiskuj ho, neboť sami jste byli přistěhovalci
v egyptské zemi, můžeme aplikovat na dnešní dobu třeba takto:
- nerozlišuj občany na starousedlíky a náplavy
- nebuď si jist tím, že právě ty jsi obsáhl svým ano, či ne vůči přílivu uprchlíků
celou tuto problematiku
- uvaž, jaký máš vztah k národnostním menšinám
- vzpomeň, že i ty jsi ve světě jen poutníkem k věčnosti
Dále pak: Neubližujte vdově a sirotku. Kdybys jim ublížil, že by si mně stěžovali,
uslyším jejich stížnost, můj hněv vzplane, zahubím vás mečem, a vaše ženy budou
vdovami a vaši synové sirotky.
- měj ohled na ty, kdo jsou ve společnosti znevýhodněni, stiženi utrpením
- nelze každému člověku měřit stejným metrem
- zlo, které spácháš, se nakonec obrátí samo proti tobě
Bratři a sestry, s pozdravem a požehnáním.
+ P. Václav

Uzdravení skrze eucharistii
Přijímej často, hodně často, chceš-li se uzdravit. (Sv. Terezie z Lisieux)
Uzdravení úzkostlivosti.
Tato slova napsala svatá Terezie své sestřenici Marii Guérinové, která trpěla
úzkostlivostí. Světice sama prošla „mučednictvím skrupulí“, jak toto období nazývá.
Zažila, jak ji Pán svou milostí z úzkostlivosti uzdravoval. Musela však ke sv. přijímání

přistupovat i tehdy, když se domnívala, že je ho nehodná, protože zhřešila, protože nebyla
věrná všem svým předsevzetím. Terezie svou úzkostlivost v duchovním životě překonala
objevem nekonečnosti Božího milosrdenství a opřením se o ně.
S odstupem času musíme přiznat, že v této souvislosti radí jako zkušený duchovní
vůdce, ačkoli jí bylo teprve šestnáct let. Nejprve dává sestřenici ohledně pokušení
všeobecnou radu, kterou přijala od samého Ježíše: pokušeními je třeba pohrdat, nevěnovat
jim pozornost. To Boží nepřítel se snaží v duši člověka způsobit výčitkami zmatek
a odvést jej od svatého přijímání, aby Ježíš nemohl do srdce slabého a potřebného člověka
vstoupit. Pak obrací její pozornost na Ježíšovu lásku k ní: Pán touží vstupovat do jejího
srdce a být tam přítomen jen pro ni, jako v živém svatostánku. Není přece možné, aby
člověk, který miluje Ježíše a tohle všechno uváží, jej mohl urážet tím, že by ho nechtěl
přijmout.
V této souvislosti Terezie vysloví velmi důležitou pravdu pro duchovní život: „Co
Ježíše uráží, co zraňuje jeho srdce, je nedostatek důvěry.“ Ne tedy hříchy spáchané
z opomenutí nebo ze slabosti. Proto je třeba bez ohledu na vlastní pocity chodit k přijímání
co nejčastěji a prosit za duchovní uzdravení. Podle učení svaté Terezie je srdce každého
člověka stvořeno, aby milovalo Ježíše, aby jej vroucně milovalo. Proto je třeba se modlit,
abychom neztráceli léta životem v obavách a zbytečných trápeních, abychom si nepletli
duchovní boj se svými zmatenými pocity. A Boží nepřítel, když vidí, že ztrácí čas, nechá
nás na pokoji.
Tělesné uzdravení
Myslíte si snad, že tento nejsvětější Chléb neposiluje naše ubohá těla a není účinným
lékem pro naše tělesné potíže? Já však vím, že je. (Sv. Terezie z Avily)
Svatá Terezie napsala knihu Cesta k dokonalosti na žádost sester a hlavně z poslušnosti
svému zpovědníkovi, který jí přikázal, aby jim předala své zkušenosti s modlitbou
a uvedla je prakticky na cestu vnitřního života. Jako základ světice použila výklad
modlitby Páně, v němž se zmiňuje také o svém vztahu k eucharistii.
Vezdejším chlebem, o který v modlitbě Páně denně prosíme, je pro Terezii sám Pán,
který tak tajemně zůstává s námi i po svém návratu k Otci. Nejde tedy jen o chléb k jídlu,
na ten si mají sestry vydělat svou prací; nehledě na to, že pokud se zcela daly do služeb
Pána, jistě se o jejich živobytí postará. Bylo by neslušné stále za ním chodit a prosit ho
o něco k snědku, když víme, že to má na starosti on, píše světice.
Svatá Terezie zakusila mnohokrát sama na sobě, jak ji Pán skrze přijetí svatého
přijímání náhle uzdravil. Vždyť v Nejsvětější svátosti je přítomen tentýž Ježíš, který
chodil po této zemi. V eucharistii je možné se s ním setkat tak, jak ho potkávali lidé
tenkrát, a je možné také zakoušet, co tenkrát zakoušeli oni. Proto mohla napsat: „Jestliže
za svého života na zemi uzdravoval nemocné, kteří se jen dotkli jeho šatu, jak je možné
pochybovat, že když je v nás přítomen osobně, nevykoná žádný zázrak, budeme-li mít
víru? Ano, vyslyší každou prosbu, pokud přebývá ve mně, neboť nemá ve zvyku zaplatit
špatně příbytek, který je mu poskytnut, je-li opravdu dobře přijat.“
Sestry se nemají příliš trápit tím, že ho nemohou vidět tělesnýma očima, ale mají po
něm toužit. A když jej přijmou, mají mu dělat dobrou společnost a nepromarnit tak
krásnou příležitost jednat s ním o svých záležitostech a naslouchat pozorně tomu, co jim
on sám chce říci.
www.vojtechkodet.cz

MODLITBA ZA UKONČENÍ PANDEMIE
Bože náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky
k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a našich
těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a době velkých
obav v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu,
spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš
jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim
lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým. Neopusť nás
v okamžiku posledního soudu, ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ
a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Ohlášky:
 Měsíc říjen je měsícem Panny Marie a také měsícem růžence. 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 ve všech farnostech budou bývat
v týdnu od pondělí do pátku od 1700 do 1800 hod. Pondělí – Špičky, úterý – Hustopeče,
středa – Černotín, čtvrtek – Bělotín, pátek – Hustopeče.
 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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