číslo 37.
15. září AD 2013

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

Pane, uděl pokoj těm, kdo v tebe doufají, aby se ukázalo, že tvoji proroci
jsou věrohodní. Vyslyš prosby svého lidu.
Srov. Sir 36,18

1. čtení: Ex 32,7-11.13-14
2. čtení: 1 Tim 1,12-17
(Hustopeče: 1. čt.: Nm 21, 4b – 9
2. čt.: Flp 2, 6 – 11

Ev.: Lk 15,1-32
Ev.: Jan 3, 13 – 17)

Žalm 51 Vstanu a půjdu k svému otci
(Hustopeče: Žl 78 Nezapomínejte na Boží skutky!)

Svůj kříž neneseš sám!
Ježíš miluje až k smrti …na kříži
Starobylá římská tradice vypráví o apoštolu Petrovi, že
během Neronova pronásledování křesťanů utíkal z města.
Na cestě ale potkal Ježíše, který kráčel opačným směrem
než on. Petr se ho proto překvapeně zeptal: „Pane, kam
jdeš?“ Ježíš mu odpověděl: „Jdu do Říma, aby mě znova
ukřižovali.“ V tu chvíli Petr pochopil, že má Pána
následovat s odvahou až do krajnosti, ale zejména pochopil,
že na této cestě nebude nikdy sám. Byl s ním stále ten Ježíš,
který ho miloval až k smrti na kříži.
Naše problémy bere Ježíš na svůj kříž
Ježíš se svým křížem kráčí po našich cestách a bere na sebe
Ostatky sv. Kříže
naše obavy, naše problémy, naše utrpení, i ta nejhlubší. Ve
z relikviáře v Hustopečích
svém kříži se Ježíš spojuje s mlčením všech obětí násilí,
které nemohou křičet, zejména těch, kdo jsou nevinní a nikdo je nebrání. Svým křížem
se Ježíš sjednocuje s rodinami, které prožívají těžké chvíle, které oplakávají tragickou
ztrátu svých dětí. V kříži se Ježíš sjednocuje se všemi lidmi, kteří trpí hladem, ve světě,
který si na druhé straně dovoluje přepych každodenního vyhazování tun jídla. Svým
křížem se Ježíš spojil s mnoha otci a matkami, kteří trpí, když se jejich děti stávají

oběťmi umělých rájů, jakým je droga; ve svém kříži se Ježíš spojuje s těmi, kdo jsou
pronásledováni pro náboženské přesvědčení, pro svůj názor nebo jednoduše pro svou
barvu pleti. Ve svém kříži se Ježíš sjednocuje se všemi mladými, kteří ztratili důvěru v
politické instituce, protože vidí jejich egoismus a korupci, nebo ztratili důvěru vůči
církvi, ba dokonce víru v Boha, kvůli nesrovnalostem života křesťanů a služebníků
evangelia. Ježíš tolik trpí naší nedůsledností!
Svůj kříž neneseš sám!
Na Kristově kříži leží utrpení, lidský hřích, také náš hřích, a Ježíš přijímá toto všechno
s otevřenou náručí, nese na svých ramenou naše kříže a říká nám: „Odvahu! Svůj kříž
neneseš sám! Já ho nesu s tebou. Já jsem zvítězil nad smrtí a přišel jsem proto, abych ti
dal naději a život (srov. Jan 3, 16).“
Kříž v nás zanechává jistotu věrné Boží lásky
Co kříž zanechává v každém z nás? Zanechává dobro, které nemůže dát nikdo jiný:
jistotu věrné Boží lásky k nám. Tak velké lásky, která dokáže vstoupit do našeho hříchu
a odpustit ho, vstoupit do našeho utrpení a dát nám sílu ho nést, vstoupit do naší smrti
a zvítězit nad ní a dát nám spásu. V Kristově kříži se nachází všechna Boží láska, jeho
nesmírné milosrdenství. A toto je láska, které můžeme důvěřovat a ve kterou můžeme
věřit.
Důvěřujme Kristu a svěřme se mu, On nezklame
Drazí mladí, důvěřujme Kristu a svěřme se mu, neboť On nikdy nikoho nezklame!
Pouze v Kristu, který zemřel a vstal z mrtvých, nalezneme spásu a vykoupení. S ním
zlo, utrpení a smrt nemají poslední slovo, protože On nám dává naději a život. Z kříže,
nástroje nenávisti, ztroskotání a smrti učinil znamení lásky, vítězství a života. Krista
trpícího cítíme blízko jako jednoho z nás, který sdílí naši životní cestu až do krajnosti.
Neexistuje životní kříž, ať malý nebo velký, který by Pán nesdílel spolu s námi.
Ježíšovo srdce je otevřené pro každého z nás
Kristův kříž také ale vyzývá k tomu, abychom se nechali nakazit Jeho láskou, učí nás,
abychom se na druhé dívali vždy s milosrdenstvím a s láskou, zvláště na ty, kdo trpí,
kdo potřebují pomoc, kdo čekají na pouhé slovo, na lidské gesto. Kříž nás učí vycházet
ze sebe samých, jít druhým naproti a podat jim ruku. Ježíš se na tebe dívá a ptá se:
Pomůžeš mi nést kříž? Bratře, sestro, co Mu ve své síle mládí odpovíš?
Drazí mladí, přinášejme na Kristův kříž naše radosti, naše trápení, naše neúspěchy.
Nalezneme otevřené srdce, které nás chápe, které nám odpouští, miluje nás a žádá nás,
abychom stejnou lásku vnášeli do našeho života, abychom stejně milovali naše bratry
a sestry.

Z promluvy papeže Františka na Světovém setkání mládeže, Rio de Janeiro
Oznamy:

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání se uskuteční 21. 9. na
Velehradě. Program: 1500 hodin Růženec, 1600 hod. Adorace, 1700 hod.
Pontifikální mše svatá s otcem arcibiskupem. Prosím poutníky, kteří by chtěli
jet autobusem, aby se zapsali na připravené archy. Odjezd autobusu: Bělotín
1215 hod., Špičky 1220 h., Poruba 1235 h., Hustopeče 1240 h., Vysoká 1245 h.,
Milotice 1255 h., Černotín 1300 h. Cena pouti je 200,- Kč, děti za polovic.

koutek pro děti
2. Abrahám uslyšel, jak k němu mluví Hospodin
K Abrahámovi promluvil Hospodin. Řekl mu, aby odešel do krásné
země Kanaán. Slíbil, že mu bude žehnat a vzejde z něho velký národ.
Abrahám byl bohatý muž. Ne že by měl kapsy plné zlaťáků, ale patřila
mu velká stáda ovcí, koz a velbloudů, o která se starala spousta
služebníků. Abrahámovi se dařilo a zdálo se, že mu nic nechybí. Ptáte se,
proč si právě o tomto Abrahámovi povídáme? Čím byl tak významný?
V Bibli se dočteme, že se Abrahámovi přihodilo něco neobvyklého, co
změnilo jeho život. Jednou když byl o samotě, uslyšel, jak k němu někdo
promlouvá. Nikdy takový přívětivý hlas neslyšel. Díval se kolem sebe, ale
nikoho neviděl. Kdo by to jen mohl být? Po chvíli poznal, že to není nějaký
sen, ale že k němu promlouvá samotný Bůh (budeme mu říkat Hospodin). Poslechněte si,
co mu řekl: „Abraháme, vystěhuj se ze svého města, kde žiješ, z domu, kde bydlíš. Vezmi
s sebou manželku, příbuzné. Mám pro vás připravenou jinou zemi. Tam budete mít děti
a vnoučata, bude jich mnoho přemnoho. Budete jedna velká rodina. A já vám budu
pomáhat a chránit vás." Abrahámovi v tu chvíli musel určitě přejít mráz po zádech. V srdci
poznal, že k němu mluví Hospodin, kterého dříve neznal. Měl jiný hlas než lidé. A ten mu
řekl, aby opustil svou zemi a dům, kde žil se svou rodinou, a odešel do cizí země. Dokonce
mu slíbil, že bude mít děti - hodně dětí! No to by bylo úžasné, ale přitom těžké. Vystěhovat
se není jen tak lehká věc. Musel by všechny věci naložit na velbloudy, vzít s sebou svou ženu
Sáru, všechna stáda ovcí, oslů i celý zástup služebnictva, aby se o jeho zvířata měl kdo
starat. No to by byl zástup dlouhý jako nejdelší ulice ve vašem městě. Co myslíte, uvěřil
Abrahám slovům, která mu Hospodin řekl, a vydal se s celou rodinou a zvířaty vzhůru do
nové země?
Přestože Bůh chtěl po Abrahámovi, aby vykonal nebezpečnou, namáhavou cestu (byl už
starý) z klidného zajištěného domova, Abrahám poslechl. Představte si, kdybychom my měli
odejít daleko jen s batohem na zádech... To od nás ale Bůh nežádá. Co chce od nás?
Abychom ho měli rádi, povídali si s ním v modlitbě o všem, co děláme, z čeho máme radost,
nebo i tom, co nás trápí.

Městys Hustopeče nad Bečvou
&
Římskokatolická farnost Hustopeče nad Bečvou
Vás srdečně zvou na

VARHANNÍ KONCERT
u příležitosti dokončení generální opravy varhan
do farního kostela Povýšení svatého Kříže

v Hustopečích nad Bečvou
v neděli 22. září 2013 v 1500 hod.

POŘAD
POŘAD BOHOSLUŽEB
od 15. 9. do 22. 9. 2013
Liturgický
kalendář
Neděle
15. 9.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Za živé a + farníky a občany Hustopeč
Za + Ludmilu Goláňovou, manžela,

Špičky

10:00 syna a rodiče z obou stran

Bělotín

10:00 Za živé a + farníky

a živou rodinu

24. neděle v mezidobí

Hustopeče 15:00 Svátostné požehnání
Pondělí
16. 9.
sv. Ludmila, památka

Středa
18. 9.

sv. Josef Kupertinský

Čtvrtek
19. 9.

Špičky
Černotín
Bělotín

18:00 Na úmysl dárce
17:00

Za + Marii Kantorovou, zetě
a živou a + rodinu

18:00 Za + Annu Garaiovou

sv. Januárius

Pátek
20. 9.
sv. Ondřej Kim Tae-gon,
Pavel Chong Ha-sang
a druhové, památka

Sobota
21. 9.
sv. Matouš, apoštol
a evangelista, svátek

Hustopeče 18:00

Špičky

Neděle
Hustopeče
22. 9.
25. neděle v mezidobí Černotín

Bělotín

Za Josefa a Otýlii Pivodovy
a ostatní zemřelé z rodiny
Za + z rodiny Mayzlíkové, Janovské
a Indrákové a za živé z těchto rodin
Za + Marii a Stanislava Humplíkovy

18:00 a za živou a + rodinu
8:00
9:30

Za + Františka Kopeckého, rodiče,
živou a + rodinu a dvo
Za + Antonii Kaňovskou, manžela
a živou a + rodinu

11:00 Za živé a + farníky

Plnomocný odpustek získá ten, kdo zbožně navštíví farní kostel v titulární svátek
kostela (poutní slavnost). Ke třem obvyklým podmínkám (svátost smíření, svaté
přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce) je třeba se ještě během návštěvy kostela
pomodlit Otče náš a Vyznání víry.
Tel. na faru: mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040
Webové stránky farnosti: www.ihustopece.cz/farnost/
Hustopeče n/B: www.orel-hustopecenb.cz
ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín v nákladu 330 kusů. Vydává
P. František Antonín Dostál.

