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18. listopad AD 2012

33. neděle v mezidobí
Zpravodaj farností
Hustopeče nad Bečvou,
Špičky,
Černotín,
a Bělotín
Úmysly, které já mám, směřují k pokoji, ne k trápení, praví Pán.
Budete mě vzývat a já vás vyslyším a shromáždím vás ze všech míst,
kamkoli jsem vás rozptýlil.
Srov. Jer 29,11.12.14
1. čtení: Dan 12,1-3
Žalm 165

2. čtení: Žid 10,11-14.18

Ev.: Mk 13,24-32

Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě
utíkám.

Stáří je krásn˘ vşk!
Benedikt XVI. navštívil 12. listopadu pečovatelský dům pro seniory na jednom
ze sedmi římských pahorků. Papež se velice neformálními slovy obrátil nejenom
k obyvatelům střediska, nýbrž zároveň ke světu stáří všeobecně.
„Stáří je jako otevřená kniha, ve které mladí mohou nalézt cenné rady pro svou
životní pouť.“
Přicházím k vám jako římský biskup,
avšak současně jako starý člověk na
návštěvu ke svým vrstevníkům. Je zbytečně
říkat, že dobře znám obtíže, problémy a
omezení našeho věku a vím, že tyto
nesnáze se pro mnohé z vás zhoršily vinou
hospodářské krize. Člověk se někdy při
dosažení určitého věku obrací do minulosti.
Lituje, že se nemůže vrátit zpět do mládí,
kdy byl plný energie a plánů do budoucna.
Jsem si vědom těžkostí, které náš věk
obnáší, ale přesto chci s hlubokým
přesvědčením říci vám i všem starým lidem na světě, že stáří je krásné. Nedejme se
uvěznit smutkem! Dostali jsme dar dlouhého života a ten je i v našem věku krásný,
navzdory neduhům a omezením. Ať vaše tvář vždy vyzařuje radost z Boží lásky, a nikoliv
smutek.

Dlouhověkost je v bibli vždy považována za Boží dar, pokračoval papež. Toto
požehnání se dnes rozšířilo na mnohé lidi – společnost by si tohoto jevu měla všimnout
a docenit ho, dodal. Namísto toho jsou staří lidé považováni za zbytečnou
neproduktivní a nevýkonnou přítěž, nezastíral Svatý otec převažující realitu. Osamělost
dnešních seniorů jej přivedla k následující výzvě:
Myslím, že by bylo zapotřebí vyvinout větší úsilí – počínaje rodinami a veřejnými
institucemi – aby staří lidé mohli zůstat u sebe doma. Moudrost života, kterou
přinášíme, je velké bohatství. Kvalita společnosti – chci říci civilizace – se poměřuje tím,
jak nakládá se seniory a jaké místo vyhrazuje ve společném životě starým lidem. Kdo
vytváří prostor pro seniory a přijímá je, vytváří prostor pro život a jeho přijetí!
Naše dnešní setkání se uskutečňuje v evropském roce aktivního stáří a mezigenerační solidarity, připomněl dále Benedikt XVI. a upozornil na význam starých lidí
pro růst mladých generací. Stáří je jako otevřená kniha, ve které mladí mohou nalézt
cenné rady pro svou životní pouť, poznamenal papež.
Drazí přátelé, v našem věku často zakoušíme, že potřebujeme pomoc druhých.
Totéž zažívám i já. (...) Potřeba pomoci je základní životní podmínkou starého člověka.
Chtěl bych vás vyzvat, abyste i v této zdánlivé závislosti spatřovali Boží dar. Podpora,
doprovod a láska druhých lidí je milost, která je důležitá v každé životní fázi. Nikdo
nemůže žít sám a bez pomoci – lidská bytost se utváří ve vztazích.
Přestože dny starého člověka se mohou zdát dlouhé a prázdné, může se tato
životní fáze stát příležitostí k prohloubení vztahu s Bohem. Jedním z cenných zdrojů,
které má stáří k dispozici, je modlitba, poukázal Benedikt XVI.
Modlitba starých lidí může ochránit svět a napomoci mu možná výrazněji než
plahočení ostatních. Chtěl bych do vašich modliteb svěřit dobro církve a pokoj světa,
zakončil papež svou promluvu v římském domově pro seniory. V závěru papež ještě
připojil spatra pronášený improvizovaný pozdrav. Řekl, že jej dnešní návštěva posílila
a že díky ní omládl. Ocenil také službu dobrovolníků komunity Sant´Egidio, které označil
jako „viditelné anděly“. Benedikt XVI. rovněž zdůraznil, že v domově pro seniory
nepozoroval rozdíly mezi chudými a bohatými.
převzato z www.radiovaticana.cz

koutek pro děti
12. Pán Ježíš vyslyšel Cyrilovu modlitbu, aby mohl studovat na univerzitě
Když bylo Cyrilovi asi 14 let, zemřel jeho otec. V té době si Cyrila všiml jeden
tatínkův kamarád. Byl velmi vznešený a bohatý, pracoval na císařském dvoře. Poznal,
že Cyril je velice šikovný a snaživý mladík. Pozval ho do hlavního
města, které se jmenovalo Konstantinopol.
V tomto městě, které bylo větší než Praha, bydlel sám císař. Dnes
se toto město jmenuje Istanbul a je v Turecku. Ve městě chodil Cyril
několik let na věhlasnou univerzitu. Byla jediná v zemi. Ve škole
studovali nejnadanější lidé z říše, byl mezi nimi dokonce i syn císaře
Michal III. Cyrila při studiu podporoval tatínkův kamarád, který ho
pozval do města. Staral se o něj, aby měl co jíst, místnost na učení
a spaní. Cyril si uvědomoval, že Pán Ježíš vyslyšel jeho vytrvalou
modlitbu, aby se mohl vzdělávat.
Učitelé se podivovali nad Cyrilovou moudrostí. Se svými učiteli si
vyprávěl o světě a o Bohu.
Cyril se učil matematice (aritmetice), rétorice, astronomii, hudbě
a také cizím jazykům, jako je latina a řečtina. Řešil různé matematické úkoly, četl knížky
od různých spisovatelů, zkoumal dalekohledem, jaké planety a souhvězdí máme ve

vesmíru. Učil se také noty a jak správně vystupovat před lidmi. Byl nadšený z nových
poznatků. Poznatky si ukládal do paměti stejně, jako si člověk ukládá peníze do
pokladničky. Možná tam delší čas jen tak leží, ale když potřebuje, může si z ní hned
brát. Získané vědomosti se Cyrilovi hodily v dalším životě, když někdo potřeboval
poradit nebo když učil své žáky.
Cyril byl totiž velmi bystrý a nadaný. Svými znalostmi brzy předčil i své učitele, a tak
začal vyučovat na slavné univerzitě v Konstantinopoli. Pro jeho moudrost jej oslovovali
„Filosof".
Učíš se rád? Řekni kamarádovi či někomu staršímu, co nového ses tento týden dozvěděl o světě
či o Pánu Bohu.

Když zemře těhotná, je vždycky vinno dítě?
„V Irsku zemřela 31 letá žena, protože jí nemocnice odmítla provést
interrupci“ – tento titulek si několik dní půjčovala různá média. Opírá se v podstatě
jenom o domněnky zdrceného manžela, a nikoli lékařů – řekl irský ministr
zdravotnictví James Reilly, který se obrátil na média, aby nesnižovala kvalitu
zdravotní péče v této zemi. Zdůraznil, že neexistuje žádný důkaz toho, že by v Irsku
žijící žena indického původu zemřela z důvodů protiinterrupčního zákonodárství
Irska. Irské ministerstvo zdravotnictví navíc jmenovalo nezávislou komisi, která
má celý případ prověřit. Zvláštní šetření provádí také univerzita v Galway, kam
patří nemocnice, ve které žena zemřela. Irská média připomínají, že se kolem
tamějšího zákonodárství, které zakazuje interrupce, nakupilo mnoho mýtů.
Zapomíná se, že lékaři jsou zavázáni poskytnout těhotné ženě veškerou nutnou
terapii, i kdyby záchrana jejího života měla vést ke smrti dítěte. Připomíná se také,
že Irsko patří k zemím s nejnižší úmrtností matek na světě. Je nižší než např.
ve Velké Británii, kde je interrupce legální. Zapomínají na to britská média, která
v těchto dnech nejvíce zveličila tragédii ženy, která zemřela koncem října.
převzato z www.radiovaticana.cz

Stojanovo gymnázium Velehrad, vás zve na dny otevřených dveří:
pátek 30. 11. 2012 od 10.00 do 17.00 hod.
pátek 25. 1. 2013 od 10.00 do 17.00 hod.

sobota 1. 12. 2012 od 8.00 do 12.00 hod.
sobota 26. 1. 2013 od 8.00 do 12.00 hod.

SGV je čtyřleté všeobecné církevní gymnázium. V průběhu studia je kladen důraz na
výuku jazyků podpořenou zahraničními výjezdy žáků. Výuka je doplněna Projektem osobnostního rozvoje, který chce
pomoci mladým lidem v osobním růstu. Součástí školy je také Domov mládeže a Středisko pro volný čas, které nabízí
množství vzdělávacích, sportovních i uměleckých aktivit.
Kontakt: SGV Velehrad 1, 687 06, tel. 572 571 091, e-mail: gym-velehrad@sgv.cz

V Černotíně bylo ve středu 14. XI. dokončeno restaurování svatostánku.
Při mši svaté v sobotu 24. listopadu
bude svatostánek slavnostně znovu uveden v užívání.
užívání.
Deo gratia
gratias!!!

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 18. 11. do 25. 11. 2012
Liturgický kalendář

Místo

Čas

Neděle
18. 11.
33. neděle v mezidobí

Černotín

8:00

Sbírka na Charitu

Pondělí
19. 11.
Sv. Mechtilda
Středa
21. 11.
Zasvěcení Panny Marie
v Jeruzalémě, památka

Čtvrtek
22. 11.
Sv. Cecílie, památka

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

Hustopeče
10:00 Za biřmovance
biřmování
Špičky

16:00

Za + Marii Klézlovou, manžela, syna
a živou rodinu

Černotín

16:00

Za + Ludmilu Hýžovou, manžela,
3 syny, živou rodinu a dvo

Bělotín

16:30 Za živou a + rodinu Hlávkovu

Poděkování u příležitosti životního
jubilea, živou a + rodinu Pavlíkovu
Hustopeče 16:30 a Rušarovu a dvo
Za + Luďka Hraba
a za živé a + z obou stran

Pátek
23. 11.
Sv. Klement I.,
Sv. Kolumbán
Sobota
24. 11.
Sv. Ondřej Dung-Lac
a druhové, památka
Neděle
25. 11.
Ježíše Krista Krále

Za Antonína Petržílka,
rodiče z obou stran a za dceru
Markétu k 45. narozeninám

Černotín

17:00

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín

11:00 Za Dalibora Škodu

Za Josefa a Žofii Žemlovy, rodiče
z obou stran, sestry, živou rodinu
a dvo
Za Marii Humplíkovou, manžela,
4 syny a živou rodinu

Sbírka z neděle 11. XI.: Hustopeče 8.305 Kč, Špičky 467 Kč, Černotín 1.959 Kč
a Bělotín 1.516 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
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