číslo 39.
23. září AD 2012

25. neděle v mezidobí
Zpravodaj farností
Hustopeče nad Bečvou,
Špičky,
Černotín,
a Bělotín

Pán praví: Spása lidu jsem já. Budou-li ke mně volat v jakémkoli
soužení, vyslyším je a budu jejich Pán navěky.
1. čtení: Mdr 2,12a.17-20
Žalm 54

2. čtení: Jak 3,16-4,3

Ev.: Mk 9,30-37

Pán mě udržuje naživu.

Co napsal Karel Čapek o sv.Václavovi
týden před svou smrtí
Ne, že bych mohl čímkoliv rozhojnit naše vědomosti o vévodovi české
země; ale stalo se kdysi jedno zjevení, o kterém bych vám chtěl dát
opožděnou zprávu. Bylo to za války (první světové - pozn. red.), v jedné
z nejsmutnějších a nejtěžších zim; tehdy se všechno
zdálo skoro ztraceno, a jen s námahou jsme v sobě
udržovali malý a zoufale vytrvalý ohníček naděje.
(Jak je to dávno, Bože, jak je to dávno!) V takových
dobách se člověk ohlíží po znameních; i hledal jsem
za jednoho nedělního odpoledne - bylo to právě
kolem Vánoc jako teď - nějaké znamení na temném
a sirém Hradě pražském.
Katedrála svatého Víta byla kupodivu otevřena;
bylo tam šero jako teď, jen maličko lidí se modlilo
ve zšeřené lodi chrámové a několik svíček zimomřivě svítilo před vysokými temnými oltáři. Bylo to
strašně smutné a přísné jako znamení. A tu se
otevřely železné dveře kaple svatováclavské a

z nich vycházel průvod kněží s hořícími svícemi, jako z jiného věku a zpívali.
Zpívali mešními, silnými, stářím jakoby nazrněnými hlasy: „Svatý Václave,
vévodo české země, oroduj za nás, pros za nás Boha, Svatého Ducha...“
V katedrále se udělala docela tma, jenom ty ornáty, jenom ty stříbrné
a plešaté hlavy velikých starců zářily v kmitavém plápolání svěc. „Ty jsi
dědic české země; rozpomeň se na své plémě... Nedej zahynouti nám ni
budoucím.“
Svatovítští canonici už zašli do sakristie, tma zalila katedrálu, a ještě
jsem oběma koleny klečel na tvrdém a mrazivém kamení; ale pak už ve mně
nebyl malý a zoufale vytrvalý ohníček naděje, nýbrž zářivá a slavnostní řada
hořících svěc. Nezapomeňme na tuto tradici svatováclavskou.
Mám před sebou knížečku; jmenuje se Good King Wenceslaus, vyšla loni
v Chicagu a obsahuje vánoční hru, kterou napsal pan Cloyd Head pro jednu
školu na Floridě. Teď o vánocích se po celém anglosaském světě bude zpívat
koleda o dobrém králi Václavu.
I když nechceme, půjdeme s jinými lidmi a národy po hřejivých stopách,
jež zanechal ve sněhu dobrý kníže Václav.
(Tyto řádky Karel Čapek napsal pro Lidové Noviny 18. 12. 1938 - týden
před svou smrtí)
Karel Vrána (www.vira.cz)

koutek pro děti
4. Oba bratři ve škole rozvíjeli svá nadání
Cyril s Metodějem vyrůstali v šikovné chlapce. Jak už to bývá v každé rodině,
vymýšleli si různé hry. Metoděj byl o devět let starší než Cyril. Každý z nich měl jinou
povahu a každý od Pána Boha dostal jiné dary, aby druhým pomáhali. Metoděj byl
přísnější a mohli bychom ho přirovnat k rozumbradovi, zatímco mírnějšího Cyrila k tomu,
kdo hodně přemýšlí a dokonce skládá básně. Oba byli velice nadaní. Tatínek s maminkou
jim proto vybrali dobré učitele, aby je naučili číst, psát a počítat. Tito
učitelé je vychovávali, aby vydrželi u rozdělaného úkolu a dokončili ho.
Pro Cyrila bylo těžké neodbíhat od úkolu, hlavně když byl velmi těžký
a už ho to přestalo bavit. Cyril s Metodějem dostali od Pána Boha velmi
dobrou paměť. Ve škole ji zlepšovali a tak své nadání rozvíjeli. Trénovali
se, aby byli lepší.
To, že je někdo šikovný a nadaný, neznamená, že z něj bude
v dospělosti někdo vážený a dokonce svatý. Je potřeba mít píli
a vytrvalost. Číst a psát se nenaučíš tak rychle, jako když mávneš
kouzelným proutkem. Nejde to najednou, ale postupně, jak se říká,

krůček po krůčku. Vždyť ani květině nepomůže, když ji budeme tahat za lístky ze země.
Rostlina potřebuje čas, teplo a sluníčko. Podobně je tomu i s člověkem. Ten potřebuje
trénink. Je důležité, abychom poznali, jaké dary jsme od Pána Boha dostali, rozvíjeli je
a trénovali se v nich. Někdo z vás pak může být v dospělosti sportovec, zvěrolékař nebo
dobrá maminka či tatínek.
Někdo se umí hezky starat o panenky nebo zase postavit pořádnou garáž. Jiný
nakreslí krásného pejska, ale nedokáže rychle utíkat. Víš, jaké jsi dostal od Pána Boha
dary? Na co jsi šikovný? Uměl bys vyjmenovat i to, na co je šikovný tvůj bratr, mladší
sestra nebo kamarád ze školy?

aA aA aA aA aA aA aA aA aA aA

Adorační den v Hustopečích
Na pondělí 24. září připadá adorační den pro farnost Hustopeče n/B.
V pravé poledne bude vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní k soukromé
adoraci až do 1730 hod., kdy začne společná adorace. Zakončení adoračního
dne bude mší svatou v 1800 hod. Přijďte se, prosím, poklonit Ježíši svátostnému a pomodlit se za své rodiny a farnost. Zároveň je to den vzájemných
modliteb s bohoslovci kněžského semináře – bohoslovci se tento den modlí
za nás, proto pamatujme i my na ně.

aA aA aA aA aA aA aA aA aA aA
Setkání biřmovanců proběhne v pátek 28. září v 1900 hod. Začneme
krátkou adorací v kostele a pak se přesuneme na faru.
Na setkání se těší P. František

Církev se směje
Kněz chválí jednoho ze svých farníků, notorického alkoholika:
– To je pěkné, že jste se zase včera ukázal v kostele.
– Ach jé, tak v kostele jsem byl taky?
O H L Á Š K Y
V pátek 28. IX. ve 1300 hodin budou v kapli v Porubě
sezdáni slečna Lucie Hýžová a pan Pavel Kramoliš, oba
z Hustopečí. Přejeme do společné cesty životem stálé Boží
požehnání, ochranu a pomoc.

POŘ
POŘAD BOHOSLUŽEB
od 23. 9. do 30. 9. 2012
Liturgický kalendář

Neděle
23. 9.
25. neděle v mezidobí

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Za + Josefa Hajdu a rodiče z obou stran
a za Františku Jamborovou, manžela
a dvo

Černotín
Bělotín

Pondělí
24. 9.
Sv. Gerard

Za + Václava Lívu, manželku, živou
a + rodinu
11:00 Na poděkování za úrodu
9:30

Hustopeče
Adorační
den

18:00

Středa
Černotín 17:00
26. 9.
18:00
Špičky
Sv. Kosma a Damián
Čtvrtek
27. 9.
18:00
Bělotín
Sv. Vincenc z Paula
Pátek
Hustopeče 8:00
28. 9.
15:00
Vysoká
Sv. Václav, slavnost
Sobota
29. 9.
Černotín 18:00
Sv. Michael, Gabriel
a Rafael, svátek

Hustopeče
Neděle
30. 9.
26. neděle v mezidobí

Špičky
Bělotín

Za Ferdinanda Jambora, manželku
a jejich rodiče
Za Žofii Bartoňkovou, manžela, dva
zetě, živou rodinu a dvo
Za + Marii Kantorovou
volná intence
Za + Václava Prokla, Anežku
Proklovou a celou rodinu
volná intence
za živé a + občany
volná intence

8:00

za farníky
Za Marii a Stanislava Humplíkovy,
9:30
rodiče z obou stran a živou rodinu
Za Františka a Boženu Erlovy, syna
11:00
Josefa, vnuka Františka a dvo

Sbírka z neděle 16. IX.: Hustopeče 7.293 Kč, Špičky 1.173 Kč, Černotín 1.340 Kč
a Bělotín 1.496 Kč. Pohřeb – Černotín: 4.434 Kč. Dary: Hustopeče – 31.047 Kč (koncert Václava
Hudečka), Špičky – 40.000 Kč, Bělotín 3.000Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Tel. na faru:

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

Hustopeče n/B: www.orel-hustopecenb.cz
ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín
a Bělotín v nákladu 340 kusů. Vydává P. František Antonín Dostál.

