číslo 43.
21. října AD 2012

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

Volám k tobě, protože mě vyslyšíš, Bože, popřej mi sluchu, slyš
mé slovo! Opatruj mě jako zřítelnici oka, do stínu svých perutí mě
ukryj.
Žl 17,6.8
1. čtení: Iz 53,10-11
Žalm 33

2. čtení: Žid 4,14-16

Ev.: Mk 10,35-45

Ať spočine na nás, Hospodine,
tvé milosrdenství.

Plnomocné odpustky v Roce víry
vír y
Apoštolská penitenciárie ohlásila podmínky k získání plnomocných odpustků vyhlášených
papežem Benediktem XVI. u příležitosti Roku víry. Od 11. října letošního roku do 24. listopadu
2013 je mohou získat věřící, kteří splní obvyklé podmínky, tedy s upřímnou lítostí vyznají
hříchy ve svátosti smíření, přistoupí k eucharistii a pomodlí se na úmysl Svatého otce.

Během celého Roku víry mohou věřící získat
plnomocné odpustky, když navštíví nejméně tři přednášky o Druhém vatikánském koncilu nebo Katechismu
katolické církve.
Další příležitostí k získání těchto odpustků bude
pouť do jedné z papežských bazilik, křesťanských
katakomb, katedrálního chrámu nebo na místo k tomu
zvlášť určené místním biskupem. Tam je pak třeba
zúčastnit se mše svaté nebo se alespoň zdržet
k rozjímání, zakončeným modlitbou Otče náš, vyznáním
víry a modlitbou k Panně Marii, apoštolům či patronům
daného místa.
Ve dnech k tomu zvlášť určených místním ordinářem lze také získat odpustky na jakémkoli sakrálním
místě, kde se věřící zúčastní eucharistie či modlitby breviáře a vyzná svou víru.
A konečně příležitostí k získání plnomocných odpustků v Roce víry může být též
návštěva místa vlastního křtu a obnovení křestních slibů.

koutek pro děti
8. Bratři si vybírali kamarády mezi těmi, se kterými si hráli a pomáhali si
Myslíte, že měli Cyril a Metoděj kamarády? Určitě ano, jen se
o tom v žádné z legend nedočteme. Kamarády ale jistě měli, jenom
jaké? Možná jim doma rodiče kladli na srdce, aby si hledali kamarády
mezi dobrými kluky, kteří je „nepustí k vodě“ kvůli hloupostem.
S maminkou a tatínkem určitě vedli nejeden rozhovor o tom, jak najít
dobrého kamaráda. Možná jim rodiče radili: „Kamarády si nevybírejte
podle hezkého oblečení, peněz nebo podle nálady. Sami se snažte být
druhým dobrými kamarády a hrát si hry, které nikomu nebudou
ubližovat. Všímejte si, jestli nejsou vaši kamarádi smutní, a pokud ano,
zkuste jim udělat radost.“ Najít si opravdu dobrého kamaráda je
skvělá věc. Říká se, že kdo ho má, našel poklad, a to už je co říct.
Každý člověk, ať je malý nebo velký, chce mít svého dobrého
kamaráda. Jen jak ho poznat, jak ho najít? Je důležité se za něj modlit.
Dnešní příběh nám prozradil, že kamarád není jen někdo na chvilku, na jeden den. Ale
vzájemně na sebe myslíte, hrajete si spolu pěkné hry, snažíte se navzájem si pomáhat
a dokážete si odpustit.
Kdo tě první napadá, když se řekne „můj kamarád“? Vzpomeneš si na jednoho, nebo jich znáš
více? Ve školce, škole je možná někdo, kdo nemůže najít kamaráda. Víš o někom takovém? Mohl bys
mu v tom nějak pomoci?

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
Síla modlitby
Nedávno se mě někdo zeptal: „Proč se vlastně modlíš, když se stejně
všechno stane podle toho, jak to naplánuje Bůh? „Tímto příběhem, který se
mi opravdu stal, bych chtěla ukázat, jak velkou sílu a důležitost modlitba má.
Před dvěma lety byl mé sestře doporučen pobyt v Jánských Lázních.
Protože byla ještě malá, musela s ní jet moje maminka. Měly spolu v lázních
zůstat tři měsíce. A protože tři měsíce jsou
dost dlouhá doba, tak jsme je já, moje starší
sestra a taťka přijeli po měsíci navštívit.
Po dlouhé a únavné cestě jsme konečně
dorazili a radost se shledání nebrala konce.
Potom nás mamka vzala na procházku a na
oběd. Po obědě jsme se rozhodli, že si
vyjedeme lanovkou. Došli jsme až na
vysokohorskou chatu, odkud lanovka vyjížděla. Taťka šel koupit lístky a já
se sestrami a mamkou jsme šly na záchod. Dveře na toaletách se otvíraly
vhozením pětikoruny, a tak mamka vytáhla svou peněženku. Protože byla
tak dlouho mimo Třebíč, měla v ní všechny doklady a nemalou částku peněz.
(dokončení příště)

Pobožnosti na hřbitově za duše zemřelých:
Hustopeče
Špičky
Černotín
Bělotín

Pátek 2. 11.
Neděle 4. 11.
Pondělí 5. 11.
Středa 7. 11.
Čtvrtek 1. 11.

po mši svaté
14:00 (začátek v kostele)
po mši svaté
po mši svaté
po mši svaté

Volné intence do konce roku 2012
Bělotín
Černotín
Špičky
Neděle 25. 11.
Středa 28. 11.
Sobota 15. 12.
Čtvrtek 29. 11.
Středa 12. 12.
Pondělí 17. 12.
Neděle 9. 12.
Středa 19. 12.
Neděle 23. 12.
Čtvrtek 13. 12.
Středa 26. 12.
Pondělí 24. 12.
Neděle 16. 12.
Úterý 25. 12.
Neděle 23. 12.
Úterý 25. 12.
Neděle 30. 12.
Pokud budete chtít, můžete si přijít nechat zapsat úmysl mše sv.

Církev se smìje
Mojžíš, Ježíš a starý pán spolu hrají v nebi golf. Mojžíš zahajuje hru. Usadí míček,
míří k jamce za jezírkem a odpálí. Míček letí a padá do jezírka. Mojžíš však zvedá
hůl, vody se rozestupují a míček se po vodním dně dokutálí na břeh 2 metry
od jamky. Ježíš nechce zůstat pozadu. Připraví míček a střílí stejným směrem. Ale
i jeho míček se pomalu snáší na hladinu jezírka. Ježíš zvedá svou hůl a míček se po
dopadu na vodní hladinu, navzdory přírodním zákonům, po hladině dokutálí
ke břehu. Zastaví se metr od jamky. Na řadě je starý pán. Ledabyle ťukne do míčku
a ten se odrazí doprostřed jezírka. Tam se zázračně odrazí a letí k nebi. Letadlo nad
golfovým hřištěm ho odpinkne na dálnici. Míček se zařadí do levého pruhu
a předjede tirák s návěsem. Odbočí zpět k hřišti, proletí branou, po cestičce se
dokutálí k jamce a spadne přímo do ní. Mojžíš se nakloní k Ježíšovi a zašeptá:
Já opravdu nerad hraju golf s tvým taťkou!
Pouští jde poutník, když najednou zpozoruje, že jej pronásleduje lev. Začne utíkat,
avšak lev je stále blíž. Když už je těsně u něho, padne na kolena a prosí Boha:
„Pane, vnukni tomu lvovi, prosím, křesťanské smýšlení!“ Lev okamžitě padne na
kolena, sepne packy, vzhlédne k nebi a říká: „Pane, děkuji ti za tento pokrm, který
mi tak milosrdně posíláš do cesty...“

POŘ
POŘAD BOHOSLUŽEB
od 21. 10. do 28. 10. 2012
Liturgický kalendář

Místo

Neděle
Hustopeče
21. 10.
Černotín
29. neděle v mezidobí
Sbírka na misie

Bělotín

Pondělí
22. 10.
Sv. Nunila

Špičky

Středa
24. 10.
Sv. Antonín Maria
Klaret
Čtvrtek
25. 10.
Sv. Kryšpín
Pátek
26. 10.
Sv. Rogacián

Černotín

Bělotín

Čas
8:00

Úmysl mše svaté
Za živé a + farníky z Dubu

9:30

volná intence
Na poděkování za 70 let života,
11:00
s prosbou o další pomoc Boží
Za + Františka Němce, + Jiřího
Šindlera a za + rodiče z obou stran
18:00
Za Radmilu Vašinkovou
a živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za 60
17:00 a 70 let života, s prosbou o další
Boží pomoc a ochranu
18:00

Za + Ladislava Prokla, za celou
rodinu Proklovu a Lašákovu
Za + Zdeňka Indrucha, sestru a dvo

Hustopeče 18:00 Za + rodinu Vaculovu
a živou rodinu Krčmářovu

Sobota
27. 10.
Černotín 18:00 Za Petra Rýpara a živou rodinu
Sv. Frumencius
Za Cecílii Kopřivovou k nedožitým
Neděle
90 narozeninám, manžela Josefa,
28. 10.
Hustopeče 8:00 zetě Vratislava, sourozence a rodiče
30. neděle v mezidobí
Ve 300 hod. začíná
zimní čas

Škrhlovy a Kopřivovy a živou rodinu

Špičky

9:30

Bělotín

11:00 Za + Marii Dostalíkovou a dvo

Za živé a zemřelé farníky

Sbírka z neděle 14. X.: Hustopeče 24.735 Kč, Špičky 1.063 Kč, Černotín 1.445 Kč
a Bělotín 1.216 Kč. Pohřeb – Špičky: 1.757 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.

