číslo 25.
23. červen AD 2013

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

Hospodin je silou svého lidu, záštitou spásy svému pomazanému. Zachraň
svůj lid, Hospodine, a žehnej svému dědictví, pas je a nes je až navěky!
Žl 28,8-9

1. čtení: Zach 12,10-11
Žalm 63

2. čtení: Gal 3,26-29

Ev.: Lk 9,18-24

Má duše žízní po tobě, pane, Bože můj!

Jsme svobodní
svobodní a proto také
odpovědní za to, kdo nás ovlivňuje
Čím
Čím neuvěřitelnější nějaké informace
jsou, tím ochotněji tomu lidé uvěří.
Nedělejme si iluze, že v dobách
našich pradědečků byli v naší zemi
všichni opravdovými věřícími křesťany. Přece jen ale bylo jasnější než
dnes, co je a co není křesťanská víra.
Dnes není nesnadné šířit ty nejroztodivnější zdánlivě náboženské nebo
zdánlivě křesťanské nauky. Umožňují to moderní komunikační prostředky
a značná neorientovanost v oblasti náboženství u mnoha lidí, včetně křesťanů.
Někdy to dokonce vypadá tak, že čím neuvěřitelnější nějaké informace jsou a čím
hrozivější poselství zprostředkovávají, tím ochotněji tomu lidé uvěří (jako
například „mayský konec světa v prosinci 2012“, anebo tak zvané „Velké
varování“).
Evangelium, není ani hrozivé poselství, ani odpověď na všetečné dotazy, ale...
Evangelium, jak je v křesťanství po dvě tisíciletí hlásáno a vykládáno, není ani
hrozivé poselství, ani odpověď na všetečné dotazy. Je to síla k statečnému

a lidskému životu. Je to podnět a síla k lásce k Bohu i bližním. Tak jak to
například jasným způsobem ukazuje papež František.
Jsme svobodní a proto také odpovědní za to, koho necháme, aby ovlivňoval náš život.
Dnes naštěstí nikdo v naší zemi nešíří evangelium násilím, ani od něho násilím
neodrazuje. Také není společensky nezbytné tvářit se, že je člověk křesťanem.
Jsme svobodní a proto také odpovědní. Odpovědní za to, koho necháme, aby
ovlivňoval náš život, koho budeme brát opravdu vážně. Je to nakonec podobná
situace, jako před téměř dvěma tisíci léty, když psal apoštol Pavel dopis
křesťanům do Galat a nabádal je, aby se nenechali mást něčím, co jen jako
evangelium vypadá: „Divím se, že se od toho, který vás povolal v Kristově milosti,
tak rychle uchylujete k jinému evangeliu. Ale to naprosto není nějaké jiné
evangelium! To vás jen jistí lidé matou a rádi by překroutili evangelium Kristovo.“
(Gal 1,6-7)
P. Aleš Opatrný

koutek pro děti
43. Každý rok se koná 5. července na Velehradě národní pouť
ke svatým Cyrilovi a Metodějovi
Po celá staletí se lidé vracejí na Velehrad, aby si připomněli to, co
pro nás svatí Cyril a Metoděj udělali: hlásali nám křesťanskou víru,
přeložili nám Písmo svaté, sestavili pro naše předky písmo - hlaholici a sloužili mši svatou ve staroslověnštině. Vychovali mnoho kněží, kteří
jim pomáhali, aby se co nejvíce lidí dozvědělo o Pánu Bohu a žili podle
jeho příkladu. Proto se konají na Velehradě každý rok poutě.
Přicházejí lidé malí, velcí, mladí, staří, z daleka i z blízka. Mezi
nejvýznamnější poutníky patří papež bl. Jan Pavel II., který navštívil
Velehrad v roce 1990.
Lidé se dopravují pěšky, na kole, autobusem nebo autem. Zvláště
na začátku prázdnin přicházejí lidé v průvodech, na kolech či autem
na Velehrad, a to ne kvůli kolotočům, ale aby oslavili svátek svatých
věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Mše svatá probíhá venku a je velice
slavnostní. Všichni společně přicházejí prosit sv. Cyrila a Metoděje
o přímluvu za pokojný život našeho národa, za politiky, nové kněze a dobré rodiny aj.
Byl jsi už na nějaké pouti? Seznamte ostatní s tím, kde jste byli a co jste tam prožili.

Církev se smìje
Pan Novák potká svého koktavého přítele.
„Ahoj, jak se máš? Kde teď vlastně pracuješ?“
„A-a-ale, pro-pro-dávám Bi-bib-le.“
„Bible!? A to tě uživí?“
„Jas-jas-jasňačka. M-m-mám spou-stu pe-pe-peněz.“
„A jak to, prosím tě, děláš, že ti to tolik nese?“
„No-no-normálně. Pří-příjdu ke dveřím, za-za-zazvoním a ptám se: Kou-kou-koupíte
se jed-jed-jednu Bib-bibli? A-a nebo já vám pře-pře-přečtu a-a-aspoň ka-ka-kapitolu.“

POUTNÍ SOUTĚŽ
Odpovědi je možné zasílat prostřednictvím SMS na telefonní číslo: 733 741 614 nebo na
e-mailovou adresu: fad.tistin@seznam.cz nebo písemně do schránky na faře v Hustopečích.
KOLO PÁTÉ:
1. Jak se jmenoval muž, který měl po
celý den až do západu slunce
6. Abak je?
zvednuté ruce?
a) místo ke čtení Písma
a) Mojžíš
b) odkládací stolek
c) bílé oblečení kněze
b) Áron
c) Gedeón
7. Jak se stanoví datum Velikonoc?
2. Job, Přísloví, Habakuk, Sirachovec
a) třetí nedělí v dubnu
– která kniha tam nepatří?
b) první nedělí po prvním jarním
a) Habakuk
dni
b) Přísloví
c) první nedělí po prvním jarním
c) Job
úplňku
3.

Který Davidův syn se prohlásil
za krále?
a) Abšalóm
b) Šalamoun
c) Adonijáš

8.

Který koncil definitivně určil sedm
svátostí?
a) Nicejský II – r. 787
b) Kostnický – r. 1418
c) Tridenský – r. 1563

4.

Kolik věder vody se vlezlo do
kamenné nádoby na svatbě v Káně
Galilejské?
a) 1 vědro
b) 2-3 vědra
c) 5-5 věder

9.

Skutky apoštolské věnoval Lukáš?
a) Theofilovi
b) Judovi
c) Petrovi

10. Která učitelka církve se zasloužila
o návrat
papežů
z Avignonu
do Říma?
a) sv. Monika
b) sv. Kateřina Sienská
c) sv. Terezie z Lisieux

5.

O kom Ježíš mluvil, když řekl:
„Je mi líto zástupu, neboť již tři
dny jsou se mnou…?
a) o nemocných před domem,
kde se zdržovali
b) o mocných lidech světa
c) o lidech, kteří mu naslouchali
hladoví
Správné odpovědi z minulého čísla: 1c, 2a, 3c, 4b, 5c, 6a, 7c, 8b, 9b, 10c

Oznamy:
✼

Návštěva nemocných bude v tomto týdnu. Adorace a zpovídání bude v dalším týdnu.

Sbírky:
Hustopeče

Špičky

Černotín

Bělotín

10. neděle v mezidobí

Kč 4.461,--

Kč 1.928,--

Kč 1.209,--

Kč 1.797,--

11. neděle v mezidobí

Kč 4.505,--

Kč 648,--

Kč 2.575,--

---

Dary: Hustopeče n/B Kč 1.000,-- (na varhany), Špičky Kč 5.000,-- (na opravy) a Bělotín Kč 2.000,-a Kč 10.000,-- (na opravy)

POŘAD BOHOSLUŽEB
BOHOSLUŽEB
od 23. 6. do 30. 6. 2013
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Neděle
23. 6.

Hustopeče

8:00

12. neděle v mezidobí

Bělotín

9:30

Špičky

11:00

Pondělí
24. 6.

Špičky

16:30

Narození Jana Křtitele
slavnost

Hustopeče

18:00

Středa
26. 6.

Černotín

17:00

Bělotín

18:00

Sbírka pro obce
postižené povodní

sv. Jan a Pavel

Čtvrtek
27. 6.
sv. Cyril Alexandrijský

Pátek
28. 6.
sv. Irenej, památka

Sobota
29. 6.
sv. Petr a Pavel,
apoštolé, slavnost

Neděle
30. 6.
13. neděle v mezidobí

Hustopeče

18:00

Špičky

18:00

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Úmysl mše svaté
Za Jana a Marii Jakešovy,
P. Jaroslava Novosada, Marii Smrčkovou
a živou a + rodinu
Za živou a + rodinu Tedlovu,
Heinzovu a staříčky Kleiberovy
Za + Františka Palackého,
manželku a dvo
Za dar zdraví a Boží požehnání
Za + Františka Nezdařilíka, manželku,
dvo a živou rodinu
K nedožitým 80 narozeninám paní Anny
Škuderové, roz. Zahradníkové z Plzně,
rodačky z Hustopeč
Za + P. Josefa Kropáče
Za Marii a Václava Majkusovy,
sourozence, živou a + rodinu
Za Marii a Bohumila Zahradníkovy,
živou a + rodinu a dvo
Za + Jana Bartošíka, rodiče,
bratry a živou rodinu
a za Vlastu Hýžovou, manžela a dvo
Za Františku Zemánkovou,
rodiče a živou rodinu
Za + Antonína Šnejdrlu, manželku,
sourozence z obou stran a dvo
Na poděkování za uplynulý školní rok

Bělotín

11:00

Za živé a + farníky

Tel. na faru: mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040
Webové stránky farnosti:
http://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.

