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     SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 

Zpravodaj farností 
Hustopeče nad Bečvou, 
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�����Duch� Páně� naplňuje� celý� svět,� všechno� udržuje� a� obnovuje,� promlouvá�
k�národům�všech�jazyků.�Aleluja.�

� ��
1. čtení: Sk�2,1-11��������2. čtení:�Řím�8,8-17������Ev.:�Jan�14,15-16.23b-26�

�

Žalm�104��Sešli svého ducha, Hospodine,  
a obnovíš tvář země. 

 

Jak se mě (do)týká Duch svatý?     

Kdo je to vlastně – Duch svatý? A jak se nás jeho existence týká? Copak 
nestačí, když jako křesťané věříme v Boha a v jeho Syna Ježíše Krista? Občas 
dostávám podobné otázky. Mnozí lidé zjevně skutečně nevědí, co si s Duchem 
svatým počít. Co se to vlastně tehdy o Letnicích přihodilo, když apoštolové udělali 
svou první zkušenost s Duchem svatým? 

První účinek Ducha: radost 
Už předtím toho zažili docela dost. Když přišli 

s Ježíšem do Jeruzaléma, hodně si toho od něj 
slibovali. Pak, když zemřel, v něho ztratili víru – a zase 
ji nalezli, když Ježíš vstal z mrtvých a ve svém těle se 
s nimi setkal. Byly to takové emocionální skotské 
střiky – oscilace mezi malomyslností a nadějí. A nyní 
jsou shromážděni v chrámu, určitě jich tam je hodně, 
muži i ženy, a najednou je všechny zachvátí nevídané 
nadšení. Jakýsi druh opojení.  

A jde to tak daleko, že začnou hovořit naprosto 
neznámými jazyky. V chrámě mezitím vládne obvyklý 
mezinárodní poutnický ruch a mezi diváky vznikne 
podezření, že Ježíšovi lidé mají pořádnou opičku. 

Srov. Mdr 1,7 



A to je právě ten okamžik, kdy do nich vstupuje Duch svatý. A jeho první účinek: 
radost a nadšení. Jsou opojení štěstím. 
 

Duch osvobozuje od strachu 

A druhý účinek: nebojácnost. Duch svatý je osvobozuje od strachu o vlastní život. 
Od té chvíle už se nedají zastrašit, a to ani pod hrozbou smrti. Svobodně 
promlouvají na veřejnosti o všem, co prožili s Ježíšem. Jsou za to zatýkáni, vězněni 
a bičováni – a přesto to nevzdávají. 
 

Vidět Ježíšovýma očima 
Nebojácnost je poznávacím znamením prvotních křesťanů. Najednou dokážou 
vidět Ježíšovýma očima a zjišťují: láska je silnější než strach ze smrti. Celé Skutky 
apoštolů proto hovoří o mužích a ženách, kteří se cítí svobodni, protože jim smrt 
už nedokáže nahnat panickou hrůzu. A stejné zkušenosti se dostává i dnešním 
křesťanům. Sám to denně zakouším. Věřte mi, Duch svatý není jen nějaká pěkná 
teorie. On je nádherná Boží síla. 

Notker Wolf 

koutek pro děti 
 

3 8 .  M e t o d ě j  p ř á l  d o b r o  i  n e p ř á t e l ů m 
Ne všichni přáli Metodějovi úspěch. Našli se lidé, kteří 

slovanským kněžím záviděli, pomlouvali je na každém kroku. Dokonce 
si někteří stěžovali i u papeže v Římě, že Metoděj neříká pravdu a učí 
lidi všechno špatně. Papež se těmito řečmi nenechal zviklat, postavil 
se za Metoděje a dal mu svou plnou důvěru. Papež pak také poslal 
knížatům i některým biskupům dopis, ve kterém potvrdil Metoděje 
jako arcibiskupa. Tak bylo potvrzeno, že Metoděj vyučuje a uvádí 
do pravé víry. Ale i přes papežův dopis mu někteří lidé nedali pokoj. 
Jeden z takových proradných lidí bydlel v sousední zemi - jmenoval 
se Viching a byl biskupem. Metoděje znal a věděl, jak je mezi   
Slovany  oblíbený.   Vůbec  se   neuměl   radovat  z   úspěchu někoho 
jiného. Žárlil a záviděl také všem  slovanským  kněžím. Chtěl, 
aby si lidé vážili jeho, aby ho milovali, aby to byl on, kdo je povede 
k Bohu. Jenže Viching si nedal tu práci jako Metoděj, aby slovan-
skému lidu porozuměl a aby oni rozuměli jemu. 

Biskup Viching v sobě nechal růst závist. Neuměl se radovat z úspěchu někoho jiného. Jak 
my reagujeme, když například paní učitelka nepochválí náš výrobek, ale výrobek někoho jiného? 
Dokážeme uznat, že se mu opravdu povedl, a máme z toho radost? 

 

M á j o v é  č t e nM á j o v é  č t e nM á j o v é  č t e nM á j o v é  č t e n íííí    
 

Stánku Ducha svatého, oroduj za nás 
Duch Svatý je Boží Láska, jež se projevuje ve vzájemném důvěrném sdílení mezi 

Otcem nebeským a Synem Božím. Duch Svatý je Boží Láska jak uvnitř Boha trojjedinného, 
tak ve vztahu člověka vůči Bohu a Boha vůči člověku. Duch Svatý je výkonná Boží moc, 
která uděluje dar a vytváří také spojení, takže způsobuje, že je člověk ochoten dát se Bohu 
jako dar. Bůh sice nabízí člověku své dary, ale nevnucuje mu je. Bůh respektuje lidskou 



svobodu, neboť když jednou stvořil člověka nadaného 
svobodou, tak mu tento dar nechce brát a zachovává své 
původní stvoření. I když Bůh potřeboval lidské tělo pro 
vtělení, nemohl k tomu přikročit bez svobodného souhlasu 
Panny Marie. 
 Radostná zvěst Nového zákona začíná právě půso-
bením Ducha svatého. Anděl řekl svaté Panně: Duch Svatý 
na tebe sestoupí a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také, co 
se narodí, bude svaté, bude nazváno Boží Syn. Maria byla 
plná milosti, neboť byla prostřednictvím Ducha Svatého 
naplněna Božím životem, Duchem Božím. Mariina 
spolupráce s Bohem na díle spásy lidstva a světa pokračuje 
dál teprve poté, co se svobodně a dobrovolně rozhodla přijmout velikou Boží nabídku. 

Počala z Ducha Svatého svého Božského Syna. Maria je jeho příbytkem, a díky němu 
je plná Ducha Svatého. Z Kristovy plnosti může rozdávat, protože díky Marii byl Kristus 
udělen jako dar. S tím, co je naše, smíme nakládat, jak chceme. Bůh dává, ale Maria přináší. 
Ona není zdrojem, ale schránkou. 
 Kde je Marie a v ní skrytý Vykupitel, kde je ona s Ježíšem, při narození Páně i po 
narození, tam je Duch Svatý. Přišel díky Marii, aby mnohé zachránil a nevracel se do 
tajemství Nejsvětější Trojice bez užitku. 
 Maria nakonec přivádí životem všechno k dokonalosti. Duch Svatý potvrzuje, že dobře 
přijímala a správně si vážila toho, co jí Bůh vždy dával nejen pro ni samu, ale pro posvěcení 
nás všech. Tak se Maria stává stánkem Ducha Svatého. Ze své plnosti přináší nám všem, 
aby nás Boží Duch navěky povznesl od Božího dětství přijatého ve křtu svatém 
k dospělému důvěrnému přátelství s Bohem. 

Cyklus májových zamyšlení – Tomáš J. Bahounek OP 
 

Oznamy:Oznamy:Oznamy:Oznamy:    
✼      Noc kostelů proběhne i v našem farním kostele. Kostel bude 

otevřený od 2000 hod. do 2315 hod. Program je vyvěšený na 
nástěnce před kostelem a také na internetu www.nockostelu.cz 
nebo na stránkách farnosti či městyse.  
 

✼      Pouť do Assisi a do Říma se uskuteční v termínu od 14. do 19. 
10. 2013. Cena je 7.990,-- Kč. Kromě prohlídky památek a míst, 
které jsou spjaty s kořeny naší křesťanské víry bude každý den mše 
sv. Ve středu budeme přítomni generální audience se svatým 
Otcem. Bližší informace jsou na letáčku. Kdo máte zájem, prosím, 
abyste se přihlásili v sakristii. Do 10. června je třeba složit zálohu 
Kč 4.000,-- a pokud bude chtít i pojištění, tak ještě navíc Kč 236,-- 
     Od příští neděle bude probíhat soutěž, ve které bude možnost 
vyhrát jedno místo zdarma. 

✼ Tradiční májová pobožnost na konci měsíce května v Hustopečích bude příští neděli 
26. května. Ve 1430 hod. se sejdeme v kostele a půjdeme průvodem na hřbitov, kde se 
pomodlíme za zemřelé a vykonáme májovou pobožnost. 



PPPPOOOOŘAD BOHOSLUŽEŘAD BOHOSLUŽEŘAD BOHOSLUŽEŘAD BOHOSLUŽEBBBB 
od 19. 5. do 26. 5. 2013 

 
 

Liturgický 
kalendář 

Místo Čas Úmysl mše svaté 

Neděle 
19. 5. 

 

Seslání Ducha Svatého 
 

Sbírka  
na církevní školy 

Hustopeče 8:00 
Za Jindřicha Plesníka, manželku, syna, 
sourozence a rodiče z obou stran,  
živou rodinu a dvo 

Černotín 9:30 
Za + rodiče Kuchařovy, sestru Marii  
a synovce a dvo 

Bělotín 11:00 

Za živou a + rodinu Škrobánkovu  
a Dvorskou 
Za + manžela Huberta Novosada  
a jeho rodiče Marii  
a Huberta Novosadovy 

Pondělí 
20. 5.  

sv. Klement Maria 
Hofbauer 

Špičky 18:00 
Za + Antonii Rekovou, manžela,  
dceru, syna a dvo 

Středa  
22. 5.  

sv. Rita z Cascie 
Černotín 17:00 

Za Františka Vašinu, + rodiče  
a živou rodinu 

Čtvrtek 
23. 5. 

 Jan Křtitel de Rossi 
Bělotín 18:00 Za živé a + farníky 

Pátek 
24. 5. 

sv. Vincent Lerinský 
Hustopeče  18:00 

Za živou a + rodinu Vašíčkovu, 
Trefilovu, Baraňákovu a dvo 
Za Ferdinanda Jambora, manželku  
a jejich rodiče 

Sobota
25. 5. 

sv. Beda Ctihodný 
Černotín 18:00 

Za Vladimíra Rýpara, dvoje rodiče,  
živou rodinu a dvo 

Neděle 
26. 5. 

 

Nejsvětější Trojice 

Hustopeče 8:00 

Za živou a + rodinu Heraltovu, 
Kubicovu a dvo 
Na poděkování Pánu Bohu za dožitých 
70 let života s prosbou o další Boží 
požehnání  do dalších let a zemřelé 
spolužáky a učitele 

Špičky 9:30 
Za + Jana Bezděka, syna a živou  
a + rodinu 

Nejdek 
 

Patrocinium 
11:00 

Za + Ladislava Ševčíka  
a jeho manželku Boženu 

Za živé a + farníky a občany Nejdku 

 Hustopeče 14:30 
Májová pobožnost na hřbitově 

(začátek v kostele) 
 
 
 
 
 

Tel. na faru:  mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040 
Webové stránky farnosti:        http://www.ihustopece.cz/farnost/ 


