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

Neopouštěj mě, Hospodine, Bože můj, nevzdaluj se ode mě! Pospěš mi
na pomoc, Pane, má spáso!
Žl 38,22-23

1. čtení: Mdr 11,22 - 12,2 2. čtení: 2 Sol 1,11-2,2 Ev.: Lk 19,1-10
Žalm 145

Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.

Smrt ztratila moc nad těmi, kteří patří Bohu
Velké tajemství duchovního života - života
v Bohu - je, že ho nemusíme očekávat jako něco,
co přijde později. Ježíš říká: „Přebývejte ve mně,
jako já přebývám ve vás.“ Toto božské přebývání
je věčný život. Je to aktivní přítomnost Boha
ve středu mého života pohyb Božího Ducha uvnitř
nás - která nám dává věčný život. Ale přesto,
co život po smrti? Když žijeme ve spojení
s Bohem, když patříme do vlastní Boží
domácnosti, neexistuje už žádné „před“ a „potom“. Smrt už není dělicí čára. Smrt
ztratila moc nad těmi, kteří patří Bohu, protože Bůh je Bůh živých, ne mrtvých.
Jakmile jednou okusíme radost a mír, která vycházejí z objetí Boží lásky,
poznáme, že všechno je a bude dobré. „Nebojte se,“ říká Ježíš. „Překonal jsem
moc smrti ... přijďte a přebývejte se mnou a vězte, že kde jsem já, tam je váš
Bůh.“
Je-li naším cílem věčný život, není to vzdálený cíl. Je to cíl, kterého můžeme
dosáhnout v přítomném okamžiku. Rozumí-li naše srdce této božské pravdě, pak
žijeme duchovní život.
Přesto však musíme být připraveni. Příprava na smrt je nejdůležitější životní
úkol, zvláště když věříme, že smrt není úplným rozložením naší totožnosti, ale

cestou k jejímu plnému odhalení. Smrt, jak o ní Ježíš mluví, je momentem,
ve kterém naprostá porážka a úplné vítězství jsou jedno. Kříž, na kterém Ježíš
umřel, je znamením této jednoty porážky a vítězství. Ježíš mluví o své smrti jako
o vyzdvižení. Vyzdvižení na kříž a také vyzdvižení při vzkříšení. Ježíš chce, aby
naše smrt byla jako jeho, smrt, kterou nás svět vypudí, ale Bůh nás pozve k sobě
domů.
Jak se tedy máme připravit na smrt? Tak, že budeme žít každý den
s vědomím, že jsme děti Boha, jehož láska je silnější než smrt. Úvahy o posledních
dnech našeho života a starosti o ně jsou zbytečné, ale to, že přeměníme každý den
v oslavu skutečnosti, že jsme oblíbení synové a dcery Boží, nám umožní prožít
naše poslední dny, ať krátké či dlouhé, jako dny zrodu. Bolesti umírání jsou
porodní bolesti. Skrze ně opustíme dělohu světa a narodíme se do plnosti Božích
dětí.
Náš život je krátká příležitost říct „ano“ Boží lásce. Naše smrt je úplný návrat
domů k této lásce.
Henri J. M. Nouwen: Tady a teď

koutek pro děti
9. Izákovi se narodila dvojčata - Ezau a Jakub
Izák měl dva syny - Ezaua a Jakuba. Jejich maminka Rebeka věděla, jaký bude
mezi dvojčaty vztah. Starší Ezau bude sloužit mladšímu Jakubovi.
Starý Abrahám viděl, jak jeho syn Izák roste v dospělého muže.
Byl nejvyšší čas, aby se oženil. Oženil se proto s Rebekou, protože
byla ze země, ze které pocházel jeho tatínek Abrahám. Po čase se
Izákovi a Rebece narodili dva synové-dvojčata. Když se Izák na své
syny zadíval, viděl, že každý je jiný. První měl ryšavé vlasy. Na
zádech, na nohou i na rukou byl zarostlý a připomínal „chlupatý
kožíšek“, proto dostal jméno Ezau (to v překladu znamená chlupatý).
Mladší z dvojčat vypadal jako všechny ostatní děti. Tomu dali jméno
Jakub (to v překladu znamená držící za patu). Když se totiž narodil,
držel svého staršího bratra za patu.
Než se bratři narodili, stala se zvláštní věc. Když je maminka
Rebeka nosila pod srdcem, strkal jeden do druhého. Mamince Rebece
to přišlo zvláštní. Když se jednou Rebeka modlila, řekl jí Hospodin, že
její starší syn bude jednou sloužit mladšímu.
V časech Abraháma a Izáka bylo v rodině pravidlo, že první narozený syn měl
prvorozenecké právo. To znamenalo velkou výhodu, skoro jako výhru ve velké soutěži.
Prvorozený totiž po rodičích, když zestárli, dostal více majetku (ovcí, koz, služebníků,
věcí) než ostatní sourozenci (dvojnásobnou část). Prvorozenému synovi pak dal otec
ještě před svou smrtí požehnání, které mu zaručovalo Boží ochranu, lásku a to, že se
mu bude ve všem dařit. Teď už víme, co znamenalo, když Hospodin Rebece řekl, že
starší z dětí bude jednou sloužit mladšímu. Znamenalo to, že výhody, které patřily
prvorozenému Ezauovi, měly připadnout mladšímu z bratrů Jakubovi. A to je veliká věc.

I s tebou, když jsi byl v maminčině bříšku, měl Bůh velký plán. Měl vymyšlené, na
koho budeš podobný, jaké budeš mít vlasy a v čem budeš šikovný. Tak jako Pán Bůh
chtěl, aby se narodili Jakub a Ezau, tak má radost z každého miminka. Má velkou
radost, že ses narodil i ty, že jsi tak veliký a šikovný. Každé miminko s sebou totiž
přináší velikou radost. Maminky a tatínkové a všichni známí se na ně moc těší. Víš o
nějakém miminku, které se má brzy narodit? Těšíš se, až ho uvidíš v kočárku?
V měsíci září byli pokřtění:
Klára Kopřivová (Hustopeče) Vít Jan Stodůlka (Bělotín)
David Kopřiva (Hustopeče) Ivana Janovská (Hustopeče)
Petr Šimek (Bělotín) Pavlína Svobodová (Hustopeče)
Vendula Ječmenová (Bělotín)
V měsíci říjnu byli pokřtění:
Vojtěch Haška (Hustopeče)
V měsíci září jsme doprovodili na věčnost:
Helena Šamková (Nejdek)
V měsíci říjnu jsme doprovodili na věčnost:
Františka Janošková(Hustopeče) Paulina Řeháková (Černotín)
Františka Čadrová (Černotín) Marie Bartošíková (Špičky)
Marie Prekopová (Bělotín) Zdenka Mročková (Hustopeče)
Josef Prekop (Bělotín) Marie Drdová (Bělotín)
Petr Šnejdrla (Černotín)

Sbírky:
Hustopeče

Špičky

Černotín

Bělotín

27. neděle v mezidobí

Kč 12.393,--

Kč4.556-

Kč 4.2 64-

Kč 3.049-

28. neděle v mezidobí

Kč 2.900-

Kč 1.107-

Kč 1.356,-

Kč 1.593,--

29. neděle v mezidobí
Sbírka na Misie

Kč 9.095,-

Kč 1.483,-

Kč 4.913-

Kč 7.290,-

Oznamy:
✼
✼

Mše svatá s kázáním pro děti bude v pátek 8. listopadu v 1630 hodin v Hustopečích.
Setkání biřmovaných se uskuteční v pátek 8. listopadu v 1900 hod. na faře
v Hustopečích.

POZVÁNKA
X. jubilejní troubená Svatohubertská mše sv. se slaví v neděli
10.
10. 11. 2013
2013 v 9,30 hod. ve farním kostele ve Špičkách.
Celebruje P. Jan Kornek.
Po mši sv. pokračuje program v kulturním domě. Jsou zváni
nejen všichni myslivci a ctitelé sv. Huberta, ale i jejich rodinní
příslušníci a přátelé přírody. Srdečně zve MS „Hejné“ Špičky
ky..

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 3. 11. do 10. 11. 2013
Liturgický
kalendář
Neděle
5. 5.
31. neděle v mezidobí
Měsíční sbírka

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

Hustopeče

14:00

Úmysl mše svaté
Za Jana a Marii Jakešovy,
P. Jaroslava Novosada,
Marii Smrčkovou a živou a + rodinu
Za + rodinu Kajnárkovu a dvo
Za + rodiče Václava
a Marii Dvorských a dvo
svátostné požehnání, průvod na
hřbitov a pobožnost za duše zemřelých

Špičky

Pondělí
4.11.

po mši svaté
pobožnost na
hřbitově

sv. Karel Boromejský
památka

16:30

Za Karla Jaška

16:30

Za + rodiče Andršovy, Rýparovy,
2 syny, vnuka a živou rodinu

Černotín

Středa
6. 11.

po mši svaté
pobožnost na
hřbitově

sv. Leonard (Linhart)

Bělotín

Čtvrtek
7. 11.

po mši svaté
pobožnost na
hřbitově

sv. Atenodorus

Pátek
8. 11.
Sv. Gottfried (Bohumír)

Sobota
9. 11.
Posvěcení lateránské
basiliky, svátek

Neděle
10. 11.
32. neděle v mezidobí

16:30

Za + rodiče Václava a Marii
Dvorských a dvo
Za celou + rodinu a dvo

Hustopeče

16:30

Za + Vojtěcha Gógha, rodiče
a živou rodinu, Marii Stoklasovou,
manžela, sourozence a dvo
Za + Josefa Hajdu, rodiče z obou stran a
živ. rodinu

Černotín

17:00

Za živé a + farníky

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín

9:30

Tel. na faru:

Za + Zdeňku a Roberta Váhalovy,
rodiče, sourozence a živou rodinu
Ke cti sv. Huberta
a za živé a + myslivce ze Špiček
Za + varhaníka Josefa Valentu, jeho
manželku, syna a dvo

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

Webové stránky farnosti: www.ihustopece.cz/farnost/
ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín v nákladu 330 kusů. Vydává
P. František Antonín Dostál.

