číslo 46.
11. listopad AD 2012

32. neděle v mezidobí
Zpravodaj farností
Hustopeče nad Bečvou,
Špičky,
Černotín,
a Bělotín
Kéž pronikne k tobě má modlitba, nakloň svůj sluch k mému
volání, Hospodine!
Žl 88,3
1. čtení: 1 Král 17,10-16
Žalm 146

2. čtení: Žid 9,24-28

Ev.: Mk 12,38-44

Duše má, chval Hospodina!

BIŘMOVÁNÍ
Svátost biřmování „potvrzuje“ a dokonává křestní
pomazání. Tato svátost je potřebná k naplnění křestní milosti.
Svátost biřmování pokřtěné dokonaleji spojuje s církví
a obdařuje zvláštní silou Ducha svatého.
ZNAMENÍ POMAZÁNÍ
Svátost biřmování se uděluje prostřednictvím pomazání
křižmem na čelo, spolu s vkládáním ruky a prostřednictvím slov:
'Přijmi pečeť daru Ducha svatého'. Ve starodávné biblické
symbolice má pomazání velké bohatství významů. Olej je
znamením hojnosti a radosti, očišťuje (mazání před
i po koupeli), dělá mrštným (mazání atletů a zápasníků);
je znamením uzdravení, protože hojí pohmožděniny a rány
a dává vyzařovat kráse, zdraví a síle.
Pomazáním dostává biřmovanec „označení“, pečeť Ducha
svatého. Pečeť je symbolem osoby, její autority a jejího
vlastnictví nějakého předmětu – proto se vtiskovala vojákům
pečeť jejich vůdce, pečeť ověřuje právnický úkon nebo určitý
dokument a v určitých případech jej kryje tajemstvím.
Účinkem této svátosti je plné vylití Ducha svatého, jak bylo kdysi
uděleno apoštolům v den letnic.

Biřmování uzdravuje život křesŅana ze stresu a z rutiny
Skrze dary Ducha svatého se biřmování stává svátostí, která uzdravuje život
křesťana ze dvou smrtelných nemocí: ze stresu a z rutiny. Být přepracovaný, „už
nemoci dál“ patří dnes už k dobrým mravům. Trpět rutinou z množství práce, ba
přesněji řečeno nudou, to se dnes už prostě nosí. Stres a nuda jsou v podstatě
nevědomou podobou rezignace, vyjadřující plíživou beznaděj: „Musím vždycky všechno
udělat sám.“ Není to však realismus, nýbrž iluze - ba lépe řečeno pýcha.. „Má-li člověk
Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria
Vianney (který netrpěl rozhodně leností a nečinností). ... Jindy dále říká: „Jsou lidé,
kterým (náboženství) /život z víry/ připadá nudné - to je znamením, že nemají Ducha
svatého /že nežijí z Ducha svatého/.“ Stres a nuda nejsou však jenom známkou
rezignace, nezadržitelně vedou také k frustraci a nezřízené kritičnosti - a k nejrůznějším
podobám agresivity. Mají zároveň ochromující i rozkladné účinky; jsou smrtí všeho
tvůrčího a jednotícího; vedou k osamocenosti a prázdnotě. ... Svátost biřmování má
mocněji uvádět do spojení člověka s Bohem a do společenství lidí; do vztahu lásky a
služby. Skrze dary Ducha má být posíleno („biřmováno“) všechno co je slabé kvůli
slabostem naší přirozenosti: Bůh od nás neočekává víc než jsme schopni dát. Naším
problémem je, že si myslíme, že musíme všechno dokázat sami. U Boha o něčem
takovém nemůže být řeči: Proč se stal člověkem? Proč nám dal svého Ducha? Snad
proto, aby nás ponechal vlastnímu osudu? ... Čím víc si stěžujeme pod tíhou denní
práce, tím lépe poznáváme, jak mále se necháváme inspirovat /a vést/ Duchem svatým
a zároveň jak těžkopádné a monotónní je ovoce naší práce. ...
Biřmování není jednorázová událost v životě křesťana, nýbrž počátek uzdravujícího
procesu, který prochází celým naším životem.
Michael Marsch

koutek pro děti
11. Cyril toužil po dalším vzdělání
V minulých příbězích jsme se dozvěděli, že starší z bratrů Michal
odešel do kláštera, kde přijal jméno Metoděj. A co se stalo s mladším
Cyrilem? Učení Cyrila náramně bavilo. Především ho zajímala
gramatika - tedy všechno spojené s písmeny, slovy, větami. Existuje i
legenda, podle které Cyril přišel za jedním cizincem. Na kolenou ho
prosil, aby ho naučil lépe rozumět všem těm písmenkům, slovům a
větám. Cizinec ho však odmítl, i když mu Cyril sliboval všechny své
našetřené peníze. Cyril se smutný vrátil domů. Tolik si přál, aby mohl
chodit do školy k tomu cizinci.
Cyril se s tím svěřil v modlitbě Pánu Ježíši. Pověděl mu o tom
jako svému dobrému tatínkovi. V modlitbě byl vytrvalý, nevzdával to,
ani když se z jeho pohledu zatím nic nedělo. Pán Ježíš všechny miluje
a ví, co je pro nás nejlepší. Slyší naše prosby a také nám na ně
odpovídá. Jen se musíme naučit slyšet jeho hlas ve svém srdci. Možná nám na naše
modlitby odpoví: „Věř mi, buď trpělivý a dám ti to.“ Někdy ale na tvé modlitby možná
říká: „Nedám ti, o co žádáš. Mám pro tebe připravenou lepší věc.“

Cyril nevěděl, jestli Pán Ježíš jeho prosby vyslyší. Prosil a věřil, že pokud bude chtít
a bude to pro Cyrila prospěšné, zařídí, aby mohl studovat.
Víš, kdy se můžeš modlit? Není to jen ráno a večer nebo při mši svaté v neděli. Můžeš se modlit i
po cestě do školy či školky. Pán Ježíš bude mít radost, když si na něj vzpomeneš i během dne, třeba
když na něj zamáváš, až půjdeš kolem kostela. Řekni mu cokoliv, z čeho máš radost.

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
Smíření
(dokončení z minula) Pronásledování strýce pokračovalo po celý život.
V 76 letech se s mozkovou mrtvicí a ochrnutím pravé půle těla dostal do
nemocnice. Jezdila jsem do této nemocnice na kontrolu po úrazu. Byla tam též
jedna paní z vesnice a říkala, že se půjde za ním podívat. Prosila jsem ji, aby mě
vzala s sebou. Když jsem mu podávala ruku, byl asi překvapen, protože jsem se ho
celý život bála, ale ruku mi též podal. Po dobu návštěvy jsem cítila, jak mě pozoruje.
Když se naše pohledy setkaly, otočil oči jinam. V duchu jsem přemýšlela, jak bych
mu řekla, jestli by tatínek mohl přijít. Asi Duchem Svatým posílena jsem mu to při
loučení odvážně řekla. Oči se mu zaleskly a přikývl.
Po návratu domů jsem vše vyprávěla rodičům. Tatínek odmítl, že nikam
nepojede, když jim usiloval o život. Maminka ho povzbudila, jsou stále bratři a musí
si dokázat odpustit. Maminka řekla: „Já mu též ráda odpustím, vždyť žil jen
v nenávisti a ani za zděděnou povahu nemůže. Kdyby měl víru, jistě by takový nebyl.“
Tatínek tedy jel. Nejistě se přivítali a tatínek mu zopakoval maminčina slova,
a že je mu ho líto, vždyť z života nic neměl. Navzájem si odpustili. Plakal jak malé
dítě. Třetí den na to strýc zemřel. Rodiče ho doprovodili na poslední cestě šťastni,
že se smířili.
neznámý autor

Oznamy:
•
•
•
•

Nácvik liturgie s biřmovanci bude od 8 hod. v kostele v Hustopečích
v sobotu 17. listopadu.
Příležitost k přijetí svátosti smíření pro biřmovance bude po nácviku
liturgie na faře v Hustopečích. Rodinné příslušníky prosím, aby využili
zpovídání před bohoslužbami v týdnu.
Nácvik liturgie biřmování pro ministranty bude od 13 hod. v kostele
v Hustopečích rovněž v sobotu 17. listopadu. Prosím ministranty nejen
z Hustopečí, ale i z ostatních farností, aby přišli a vypomohli.
Svátost biřmování bude udělovat Msgre Josef Hrdlička, pomocný biskup
olomoucký, v neděli 18. listopadu v 10 hod. při mši svaté v Hustopečích nad
Bečvou. Všichni jste zváni k bohoslužbě, při které příjme 16 biřmovanců
pečeť darů Ducha Svatého.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 11. 11. do 18. 11. 2012
Liturgický kalendář
Neděle
11. 11.
32. neděle v mezidobí
Pondělí
12. 11.
Sv. Josafat, památka
Středa
14. 11.
Sv. Rufus
Čtvrtek
15. 11.
Sv. Albert Veliký
Pátek
16. 11.
Sv. Markéta Skotská,
Sv. Gertruda
Sobota
17. 11.
Sv. Alžběta Uherská,
památka
Neděle
18. 11.
33. neděle v mezidobí
Sbírka na Charitu

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Černotín
Bělotín

Úmysl mše svaté

Za živé a + myslivce
Za + Bohumila Hermana,
9:30
bratra Antonína, manželku a dvo
Za + varhaníka Josefa Valentu,
11:00
manželku, syna a dvo

Špičky

17:00

Za rodiče Bartošíkovy, Strnadlovy,
vnuka Zdeňka a živou a + rodinu

Černotín

16:00

Za rodiče Tomáškovy
a živou rodinu

Bělotín

16:30

Za + Matěje Greše, živou a + rodinu
a dvo
Za + P. Františka Beníčka
Za Cecílii Macháňovou, manžela,
syna, zetě a vnučku Evu a dvo

Hustopeče 16:30 Za + Miroslava Kocourka,
rodiče Josefa a Marii Dyrčíkovy
a za + Jaromíra Nováka a dvo

Špičky

16:00

Za dar zdraví a Boží požehnání

Bělotín

16:00

Za + Ladislava Ševčíka

8:00

Za + Františka Šnejdrlu, rodiče
a sourozence a za živou a + rodinu
Šnejdrlovu a Hendrychovu

Černotín

Hustopeče
10:00 Za biřmovance
biřmování

Sbírka z neděle 4. XI.: Hustopeče 11.433 Kč, Špičky 5.362 Kč, Černotín 2.826 Kč
a Bělotín 2.814 Kč. Hustopeče: vchodové pokladničky: 2.310 Kč, květinové pokladničky: 1.214 Kč.
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.

