číslo 41. a 42.
13. října AD 2013

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

28. neděle v mezidobí
Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí? Ale u tebe
je odpuštění, Bože.

1. čtení: 2 Král 5,14-17
Žalm 98

2. čtení: 2 Tim 2,8-13

Ev.: Lk 17,11-19

Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.

29. neděle v mezidobí
Volám k tobě, protože mě vyslyšíš, Bože, popřej mi sluchu, slyš mé slovo!
Opatruj mě jako zřítelnici oka, do stínu svých perutí mě ukryj.

1. čtení: Ex 17,8-13
Žalm 121

2. čtení: 2 Tim 3,14 - 4,2

Ev.: Lk 18,1-8

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil
nebe i zemi.

DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL
Milí přátelé misií, letos nás k podpoře Misijní neděle poprvé
vybízí Svatý otec František. Právě on během nedávné cesty do
Brazílie navštívil chudinskou čtvrť, kde řekl: „Přál jsem si
zaklepat na každé dveře, pozdravit a rozmlouvat, jako bych byl
doma mezi přáteli, a naslouchat srdci každého člověka. Umění
přijímat je velice důležité. Pokud někoho velkoryse přijmeme
a něco s ním sdílíme – trochu jídla, prostor svých domovů či
svůj čas, nejenom nezchudneme, ale obohacujeme se. Vím dobře, že zaklepe-li
u vašich dveří hladovějící člověk, vždy naleznete způsob, jak se s ním o jídlo
rozdělit. Jak říká přísloví, „do hrnce s fazolemi lze vždy přilít vodu“. Je to tak? Ano,
vždy lze přilít další vodu... A vy se dělíte s láskou, čímž ukazujete, že pravé
bohatství nespočívá ve věcech, nýbrž v srdci!“ Od papeže Františka, se kterým jsem
měl možnost se osobně pozdravit, vyřizuji díky a požehnání vám všem, kdo

Papežská misijní díla podporujete. Je to jistě důvod k veliké radosti a vděčnosti
bohu, že celkové příjmy z České republiky za uplynulý rok překročily 32,3 miliónů
Kč, což je ve srovnání s předchozím rokem téměř o 6 milionů více a zároveň
největší částka za rok vůbec. Tato úžasná odpověď na rostoucí bídu ve světě je
důkaz vaší štědrosti! I v tomto roce před námi stojí nelehký úkol. Na naši pomoc
čeká v 18 diecézích a v 8 zemích přes 67 500 chudých dětí např. z Ugandy, Zambie,
Keni, Bangladéše a Srí Lanky. Podporujeme vzdělávání, zajištění pitné vody
a provoz sirotčinců, katechetické a potravinové programy, lékařskou péči, děti
trpící z důvodů HIV/AIDS apod. Velmi důležitá je i naše letošní podpora studia pro
přibližně 300 bohoslovců ve 4 seminářích v Keni, Ugandě a Zambii. V rámci sbírky
z Misijní neděle se soustředíme na 11 diecézí v Ugandě, Zambii, Bangladéši
a Srí Lance. Jedná se například o pomoc při zajištění chodu diecézí, stavby či
rekonstrukce 11 kostelů a 20 klášterů, far, center, domu pro staré a nemocné. Jen
na Srí Lance napomůžeme mimo jiné ke stavbě či opravě 20 objektů v 7 diecézích,
k nákupu audiovisuálních vybavení pro tvorbu mediálních a vzdělávacích
programů. Sám jsem během pobytu v misiích díky štědrosti místních lidí
mnohokrát jedl právě fazole, o kterých Sv. otec hovořil v Brazílii. Odpovězme i my
na prosby z misií a klepání potřebných, kteří stojí u dveří našich srdcí. Nabídněme
své modlitby, oběti i skutky lásky. Papež František chce, abychom si neustále
připomínali, že pouze schopnost sdílení nás skutečně obohacuje; vše, co sdílíme, se
násobí. Prožijme tedy i my v tomto duchu Misijní neděli a rozdělme se
s potřebnými ve světě. Stejně jako před rokem si můžeme vzít za vzor chudé
rybáře, kteří věnovali pro misie jednodenní výdělek. Upřímně oceňuji Vaše, nejen
jednodenní, nasazení pro misie, vyprošuji ochranu Panny Marie, Královny misií,
a ujišťuji Vás, že bůh sám Vaši štědrost jistě odmění.
P. Jiří Šlégr, Národní ředitel Papežských misijních děl

koutek pro děti
6. Hospodin plní slib Abrahámovi - narodil se mu syn Izák
Abrahám pozval tři vzácné hosty ke svému stanu a obsluhoval je. Ti mu oznámili, že Sára,
i když má mnoho let, bude mít za rok miminko. Narodil se jim syn Izák.
Víš, kdy Hospodin splnil Abrahámovi slib, že se jim narodí miminko? Stalo
se to jednoho dne, kdy slunce hřálo tak silně, že se před ním každý schovával
do stanu nebo alespoň do stínu. Abrahám zrovna seděl u vchodu do stanu.
Nespal, ale díval se kolem sebe. V jednu chvíli zpozorněl. Zdálo se mu totiž, že
vidí někoho přicházet. Když zbystřil, opravdu viděl, jak se k němu blíží tři
neznámí muži. Abrahám na nic nečekal a rychle jim spěchal naproti.
Pravděpodobně tušil, že se jedná o velmi vzácnou návštěvu, že tito hosté jsou
poslové od Hospodina a přinášejí mu důležitou zprávu. Abrahám se před nimi
poklonil až k zemi a řekl jim: „Prosím, zůstaňte u mne. Dám přinést trochu
vody, abyste si umyli nohy a odpočinuli si pod stromem. Přinesu kousek
chleba, posilníte se a pak můžete jít dál." Muži takové laskavé pozvání
neodmítli. Abrahám měl radost. Rychle utíkal za Sárou, aby nachystala
vzácným hostům placky z té nejjemnější mouky. Pak přikázal svým služebníkům, aby upekli
maso z telete. Sám pak připravený pokrm přinesl hostům a obsluhoval je. To byla panečku
hostina. Abrahám s ničím nešetřil, dal hostům to nejlepší, co měl. Hosté si to považovali a za
jeho pohostinnost mu oznámili velmi dobrou zprávu. „Příští rok se tady ukážeme znovu a uvidíš,

tvá manželka Sára bude v náručí chovat malého kloučka," řekl jeden z mužů. Sára to zaslechla stála totiž tajně u vchodu do stanu - a začala se smát. Hned ji totiž napadlo: „Ten člověk se asi
pomátl na rozumu! Kdo to kdy slyšel, aby se tak staré ženě, jako jsem já, narodilo miminko!"
Hospodin to však dokázal. Pro něj přece není nic nemožného. Za rok se Abrahámovi a Sáře
opravdu narodil chlapeček - Izák. Stalo se tedy tak, jak muži řekli. Sára s Abrahámem si byli jistí,
že k nim tehdy zavítal sám Hospodin v podobě tří vzácných mužů.
Mezi lidmi se rozšířilo pořekadlo „host do domu, Bůh do domu“. To mělo připomínat, že ke
každé návštěvě se má člověk chovat hezky, má ji mít rád, jako kdyby na návštěvu přišel samotný
Pán Ježíš. Až u vás doma někdo zazvoní (kamarád, známí, příbuzní), zkus se k této návštěvě
chovat hezky. Ukaž jim například svůj uklizený pokojíček, nakresli nějaký pěkný obrázek na
rozloučenou. Možná tě ještě napadne něco úplně jiného, jak bys návštěvě ukázal, že ji máš rád.
7. Hospodin zkouší Abrahámovu důvěru - má obětovat svého syna Izáka
Abrahám s láskou vychovával syna Izáka. Hospodin však chtěl vyzkoušet, koho má
Abrahám raději - jestli Hospodina, nebo svého syna. Řekl proto Abrahámovi, aby mu Izáka
obětoval.
Izák vyrostl ve statného chlapce. Čím byl větší, tím dělal Abrahámovi větší
radost. Abrahám se mu věnoval, učil ho tomu, co by měl znát každý správný
muž v jeho věku, například jaká existují souhvězdí na nebeské obloze, jak
správně střílet z luku atd. Především však s ním mluvil o Hospodinu, který se mu
dal poznat. Vyprávěl Izákovi o tom, jak ho Hospodin oslovil a řekl mu, ať odejde
do krásné země Kanaán, kterou měl pro něho a celou jeho rodinu připravenou.
Izák Abrahámovi bedlivě naslouchal. Věřil tatínkovi, že si nic z toho nevymýšlí.
Jednou Hospodin připravil pro Abraháma velmi těžkou zkoušku. Chtěl se totiž
přesvědčit, zda má Abrahám více rád Hospodina, nebo svého syna Izáka. Ve snu
Hospodin řekl Abrahámovi: „Abraháme, vezmi svého jediného syna Izáka,
kterého máš moc rád. Jdi s ním na horu v zemi Moria a tam mi jej obětuj jako
zápalnou oběť." Přinést zápalnou oběť znamenalo položit Izáka na připravenou
hromadu kamení s naskládaným dřívím, usmrtit ho a nechat ho shořet.
Určitě si dokážeš představit, jak asi bylo Abrahámovi, který se tak dlouho
a s takovou láskou těšil na narození svého prvního dítěte. „Co mám teď dělat?"
uvažoval Abrahám. Měl spíš poslechnout sebe, nebo Hospodina? To dítě, které mu Hospodin
daroval, měl zase vrátit zpět!? Hospodin přece říkal, že se mu narodí hodně dětí a budou jedna
velká rodina. Toto Abrahám nemohl pochopit. Tomu nemohl ani dost dobře věřit. Nemohl
vůbec spát. Musel na to stále myslet... Má to udělat, nebo ne? Abrahám byl velmi smutný. Měl
Hospodina rád a chtěl splnit to, co mu Hospodin řekl. Vstal proto časně zrána, aby vše připravil
na odchod k hoře v zemi Moria.
Víš, co to znamená oběť, obětovat se? Vzdát se něčeho kvůli někomu. Například když se
s druhými dětmi rozdělím o bonbony, lentilky, které jsem dostal od tety. Oběť také znamená, že
udělám něco, i když se mi zrovna dvakrát nechce. Například když pomůžu mamince s úklidem,
půjčím kamarádovi svou oblíbenou hračku a nebudu za to chtít nic na oplátku. Nebo když
přiberu mladšího sourozence do hry, i když bych si raději hrál sám s kamarádem. Přes celý den
tak můžeš přinést mnoho obětí, tj. udělat mnoho dobrého. Uvidíš, že z toho pak budeš mít
i velkou radost.

PAPEŽ FRANTIŠEK ZASVĚTÍ SVĚT NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE
13. říjen 2013 vyhlásil papež František za Den mariánské úcty. Na tento den bude
do Říma z Fatimy převezena soška Panny Marie, před kterou chce Svatý otec zasvětit
svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Před několika týdny jsme zažili sílu společné modlitby s papežem Františkem za mír
v Sýrii. Civilní media v této souvislosti sice mluví o vynikajících schopnostech ruských
a amerických diplomatů, ale duchovní dopad postu a modliteb za mír ze 7. září je
neoddiskutovatelný. Spojme se tedy s papežem Františkem i tentokrát. Vítězství dobra
nad zlem není na prvním místě dílem lidských schopností. Jde o duchovní boj, který se
vyhrává duchovními zbraněmi.

POŘAD
POŘAD BOHOSLUŽEB
od 13. 10. do 27. 10. 2013
Liturgický
kalendář

Místo

Hustopeče
Neděle
13. 10.
Špičky
28. neděle v mezidobí
Bělotín
Sobota
19. 10.

Čas
8:00
9:30
11:00

Úmysl mše svaté
Za + Marii Veselou, rodiče z obou
stran a živou rodinu
Za živé a + farníky
Za dar zdraví, Boží požehnání
do dalších let života
Za + manželé Blaženu a Bohumíra
Schindlerovy, syna Jiřího
a zetě Františka Němce
Za živé a + farníky z Dubu
Volná intence

Špičky

18:00

Neděle
20. 10.

Hustopeče
Černotín

8:00
9:30

29. neděle v mezidobí
Sbírka na misie

Bělotín

11:00 Volná intence

Pondělí
21. 10.

Špičky

18:00

Za Radmilu Vašinkovou
a živou rodinu

17:00

Za + rodiče Humplíkovy,
syna Antonína a živou rodinu
Za + rodiče Karla a Anastázii
Enenklovy a živou rodinu

sv. Gratus

sv. Hilarion

Středa
23. 10.

Černotín

Čtvrtek
24. 10.

Bělotín

sv. Jan Kapistránský

18:00 Volná intence

sv. Antonín Maria Klaret

Pátek
25. 10.
sv. Kryšpín

Sobota
26. 10.

sv. Rogacián

Hustopeče

18:00

Černotín

16:00

Heřmanice 18:00

Hustopeče
Neděle
27. 10.
Špičky
30. neděle v mezidobí
Bělotín

8:00
9:30

Za Josefa Rýpara, manželku, dcery,
snachu Jarmilu, rodinu Staňkovu
a dvo
Za Františka Janečku, rodiče a živou
rodinu a za Marii Stoklasovou,
manžela, zetě a živou rodinu
Za + Petra Rýpara, živou rodinu
a dvo
Za živé a + farníky z Heřmanic
Za živou a + rodinu Sigmundovu,
Kuběnovu, Táborskou, Pešákovu
a dvo
Volná intence

11:00 Za živé a + farníky
Oznamy:
Oznamy:

Setkání biřmovaných se uskuteční v pátek 27. 9. v 1900 hodin na faře v Hustopečích.
Tel. na faru:

mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040

ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín v nákladu 330 kusů. Vydává
P. František Antonín Dostál.

číslo 41. a 42.
13. října AD 2013

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

28. neděle v mezidobí
Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí? Ale u tebe
je odpuštění, Bože.

1. čtení: 2 Král 5,14-17
Žalm 98

2. čtení: 2 Tim 2,8-13

Ev.: Lk 17,11-19

Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.

29. neděle v mezidobí
Volám k tobě, protože mě vyslyšíš, Bože, popřej mi sluchu, slyš mé slovo!
Opatruj mě jako zřítelnici oka, do stínu svých perutí mě ukryj.

1. čtení: Ex 17,8-13
Žalm 121

2. čtení: 2 Tim 3,14 - 4,2

Ev.: Lk 18,1-8

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil
nebe i zemi.

DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL
Milí přátelé misií, letos nás k podpoře Misijní neděle poprvé
vybízí Svatý otec František. Právě on během nedávné cesty do
Brazílie navštívil chudinskou čtvrť, kde řekl: „Přál jsem si
zaklepat na každé dveře, pozdravit a rozmlouvat, jako bych byl
doma mezi přáteli, a naslouchat srdci každého člověka. Umění
přijímat je velice důležité. Pokud někoho velkoryse přijmeme
a něco s ním sdílíme – trochu jídla, prostor svých domovů či
svůj čas, nejenom nezchudneme, ale obohacujeme se. Vím dobře, že zaklepe-li
u vašich dveří hladovějící člověk, vždy naleznete způsob, jak se s ním o jídlo
rozdělit. Jak říká přísloví, „do hrnce s fazolemi lze vždy přilít vodu“. Je to tak? Ano,
vždy lze přilít další vodu... A vy se dělíte s láskou, čímž ukazujete, že pravé
bohatství nespočívá ve věcech, nýbrž v srdci!“ Od papeže Františka, se kterým jsem
měl možnost se osobně pozdravit, vyřizuji díky a požehnání vám všem, kdo

Papežská misijní díla podporujete. Je to jistě důvod k veliké radosti a vděčnosti
bohu, že celkové příjmy z České republiky za uplynulý rok překročily 32,3 miliónů
Kč, což je ve srovnání s předchozím rokem téměř o 6 milionů více a zároveň
největší částka za rok vůbec. Tato úžasná odpověď na rostoucí bídu ve světě je
důkaz vaší štědrosti! I v tomto roce před námi stojí nelehký úkol. Na naši pomoc
čeká v 18 diecézích a v 8 zemích přes 67 500 chudých dětí např. z Ugandy, Zambie,
Keni, Bangladéše a Srí Lanky. Podporujeme vzdělávání, zajištění pitné vody
a provoz sirotčinců, katechetické a potravinové programy, lékařskou péči, děti
trpící z důvodů HIV/AIDS apod. Velmi důležitá je i naše letošní podpora studia pro
přibližně 300 bohoslovců ve 4 seminářích v Keni, Ugandě a Zambii. V rámci sbírky
z Misijní neděle se soustředíme na 11 diecézí v Ugandě, Zambii, Bangladéši
a Srí Lance. Jedná se například o pomoc při zajištění chodu diecézí, stavby či
rekonstrukce 11 kostelů a 20 klášterů, far, center, domu pro staré a nemocné. Jen
na Srí Lance napomůžeme mimo jiné ke stavbě či opravě 20 objektů v 7 diecézích,
k nákupu audiovisuálních vybavení pro tvorbu mediálních a vzdělávacích
programů. Sám jsem během pobytu v misiích díky štědrosti místních lidí
mnohokrát jedl právě fazole, o kterých Sv. otec hovořil v Brazílii. Odpovězme i my
na prosby z misií a klepání potřebných, kteří stojí u dveří našich srdcí. Nabídněme
své modlitby, oběti i skutky lásky. Papež František chce, abychom si neustále
připomínali, že pouze schopnost sdílení nás skutečně obohacuje; vše, co sdílíme, se
násobí. Prožijme tedy i my v tomto duchu Misijní neděli a rozdělme se
s potřebnými ve světě. Stejně jako před rokem si můžeme vzít za vzor chudé
rybáře, kteří věnovali pro misie jednodenní výdělek. Upřímně oceňuji Vaše, nejen
jednodenní, nasazení pro misie, vyprošuji ochranu Panny Marie, Královny misií,
a ujišťuji Vás, že bůh sám Vaši štědrost jistě odmění.
P. Jiří Šlégr, Národní ředitel Papežských misijních děl

koutek pro děti
6. Hospodin plní slib Abrahámovi - narodil se mu syn Izák
Abrahám pozval tři vzácné hosty ke svému stanu a obsluhoval je. Ti mu oznámili, že Sára,
i když má mnoho let, bude mít za rok miminko. Narodil se jim syn Izák.
Víš, kdy Hospodin splnil Abrahámovi slib, že se jim narodí miminko? Stalo
se to jednoho dne, kdy slunce hřálo tak silně, že se před ním každý schovával
do stanu nebo alespoň do stínu. Abrahám zrovna seděl u vchodu do stanu.
Nespal, ale díval se kolem sebe. V jednu chvíli zpozorněl. Zdálo se mu totiž, že
vidí někoho přicházet. Když zbystřil, opravdu viděl, jak se k němu blíží tři
neznámí muži. Abrahám na nic nečekal a rychle jim spěchal naproti.
Pravděpodobně tušil, že se jedná o velmi vzácnou návštěvu, že tito hosté jsou
poslové od Hospodina a přinášejí mu důležitou zprávu. Abrahám se před nimi
poklonil až k zemi a řekl jim: „Prosím, zůstaňte u mne. Dám přinést trochu
vody, abyste si umyli nohy a odpočinuli si pod stromem. Přinesu kousek
chleba, posilníte se a pak můžete jít dál." Muži takové laskavé pozvání
neodmítli. Abrahám měl radost. Rychle utíkal za Sárou, aby nachystala
vzácným hostům placky z té nejjemnější mouky. Pak přikázal svým služebníkům, aby upekli
maso z telete. Sám pak připravený pokrm přinesl hostům a obsluhoval je. To byla panečku
hostina. Abrahám s ničím nešetřil, dal hostům to nejlepší, co měl. Hosté si to považovali a za
jeho pohostinnost mu oznámili velmi dobrou zprávu. „Příští rok se tady ukážeme znovu a uvidíš,

tvá manželka Sára bude v náručí chovat malého kloučka," řekl jeden z mužů. Sára to zaslechla stála totiž tajně u vchodu do stanu - a začala se smát. Hned ji totiž napadlo: „Ten člověk se asi
pomátl na rozumu! Kdo to kdy slyšel, aby se tak staré ženě, jako jsem já, narodilo miminko!"
Hospodin to však dokázal. Pro něj přece není nic nemožného. Za rok se Abrahámovi a Sáře
opravdu narodil chlapeček - Izák. Stalo se tedy tak, jak muži řekli. Sára s Abrahámem si byli jistí,
že k nim tehdy zavítal sám Hospodin v podobě tří vzácných mužů.
Mezi lidmi se rozšířilo pořekadlo „host do domu, Bůh do domu“. To mělo připomínat, že ke
každé návštěvě se má člověk chovat hezky, má ji mít rád, jako kdyby na návštěvu přišel samotný
Pán Ježíš. Až u vás doma někdo zazvoní (kamarád, známí, příbuzní), zkus se k této návštěvě
chovat hezky. Ukaž jim například svůj uklizený pokojíček, nakresli nějaký pěkný obrázek na
rozloučenou. Možná tě ještě napadne něco úplně jiného, jak bys návštěvě ukázal, že ji máš rád.
7. Hospodin zkouší Abrahámovu důvěru - má obětovat svého syna Izáka
Abrahám s láskou vychovával syna Izáka. Hospodin však chtěl vyzkoušet, koho má
Abrahám raději - jestli Hospodina, nebo svého syna. Řekl proto Abrahámovi, aby mu Izáka
obětoval.
Izák vyrostl ve statného chlapce. Čím byl větší, tím dělal Abrahámovi větší
radost. Abrahám se mu věnoval, učil ho tomu, co by měl znát každý správný
muž v jeho věku, například jaká existují souhvězdí na nebeské obloze, jak
správně střílet z luku atd. Především však s ním mluvil o Hospodinu, který se mu
dal poznat. Vyprávěl Izákovi o tom, jak ho Hospodin oslovil a řekl mu, ať odejde
do krásné země Kanaán, kterou měl pro něho a celou jeho rodinu připravenou.
Izák Abrahámovi bedlivě naslouchal. Věřil tatínkovi, že si nic z toho nevymýšlí.
Jednou Hospodin připravil pro Abraháma velmi těžkou zkoušku. Chtěl se totiž
přesvědčit, zda má Abrahám více rád Hospodina, nebo svého syna Izáka. Ve snu
Hospodin řekl Abrahámovi: „Abraháme, vezmi svého jediného syna Izáka,
kterého máš moc rád. Jdi s ním na horu v zemi Moria a tam mi jej obětuj jako
zápalnou oběť." Přinést zápalnou oběť znamenalo položit Izáka na připravenou
hromadu kamení s naskládaným dřívím, usmrtit ho a nechat ho shořet.
Určitě si dokážeš představit, jak asi bylo Abrahámovi, který se tak dlouho
a s takovou láskou těšil na narození svého prvního dítěte. „Co mám teď dělat?"
uvažoval Abrahám. Měl spíš poslechnout sebe, nebo Hospodina? To dítě, které mu Hospodin
daroval, měl zase vrátit zpět!? Hospodin přece říkal, že se mu narodí hodně dětí a budou jedna
velká rodina. Toto Abrahám nemohl pochopit. Tomu nemohl ani dost dobře věřit. Nemohl
vůbec spát. Musel na to stále myslet... Má to udělat, nebo ne? Abrahám byl velmi smutný. Měl
Hospodina rád a chtěl splnit to, co mu Hospodin řekl. Vstal proto časně zrána, aby vše připravil
na odchod k hoře v zemi Moria.
Víš, co to znamená oběť, obětovat se? Vzdát se něčeho kvůli někomu. Například když se
s druhými dětmi rozdělím o bonbony, lentilky, které jsem dostal od tety. Oběť také znamená, že
udělám něco, i když se mi zrovna dvakrát nechce. Například když pomůžu mamince s úklidem,
půjčím kamarádovi svou oblíbenou hračku a nebudu za to chtít nic na oplátku. Nebo když
přiberu mladšího sourozence do hry, i když bych si raději hrál sám s kamarádem. Přes celý den
tak můžeš přinést mnoho obětí, tj. udělat mnoho dobrého. Uvidíš, že z toho pak budeš mít
i velkou radost.

PAPEŽ FRANTIŠEK ZASVĚTÍ SVĚT NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE
13. říjen 2013 vyhlásil papež František za Den mariánské úcty. Na tento den bude
do Říma z Fatimy převezena soška Panny Marie, před kterou chce Svatý otec zasvětit
svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Před několika týdny jsme zažili sílu společné modlitby s papežem Františkem za mír
v Sýrii. Civilní media v této souvislosti sice mluví o vynikajících schopnostech ruských
a amerických diplomatů, ale duchovní dopad postu a modliteb za mír ze 7. září je
neoddiskutovatelný. Spojme se tedy s papežem Františkem i tentokrát. Vítězství dobra
nad zlem není na prvním místě dílem lidských schopností. Jde o duchovní boj, který se
vyhrává duchovními zbraněmi.

POŘAD
POŘAD BOHOSLUŽEB
od 13. 10. do 27. 10. 2013
Liturgický
kalendář

Místo

Hustopeče
Neděle
13. 10.
Špičky
28. neděle v mezidobí
Bělotín
Sobota
19. 10.

Čas
8:00
9:30
11:00

Úmysl mše svaté
Za + Marii Veselou, rodiče z obou
stran a živou rodinu
Za živé a + farníky
Za dar zdraví, Boží požehnání
do dalších let života
Za + manželé Blaženu a Bohumíra
Schindlerovy, syna Jiřího
a zetě Františka Němce
Za živé a + farníky z Dubu
Volná intence

Špičky

18:00

Neděle
20. 10.

Hustopeče
Černotín

8:00
9:30

29. neděle v mezidobí
Sbírka na misie

Bělotín

11:00 Volná intence

Pondělí
21. 10.

Špičky

18:00

Za Radmilu Vašinkovou
a živou rodinu

17:00

Za + rodiče Humplíkovy,
syna Antonína a živou rodinu
Za + rodiče Karla a Anastázii
Enenklovy a živou rodinu

sv. Gratus

sv. Hilarion

Středa
23. 10.

Černotín

Čtvrtek
24. 10.

Bělotín

sv. Jan Kapistránský

18:00 Volná intence

sv. Antonín Maria Klaret

Pátek
25. 10.
sv. Kryšpín

Sobota
26. 10.

sv. Rogacián

Hustopeče

18:00

Černotín

16:00

Heřmanice 18:00

Hustopeče
Neděle
27. 10.
Špičky
30. neděle v mezidobí
Bělotín

8:00
9:30

Za Josefa Rýpara, manželku, dcery,
snachu Jarmilu, rodinu Staňkovu
a dvo
Za Františka Janečku, rodiče a živou
rodinu a za Marii Stoklasovou,
manžela, zetě a živou rodinu
Za + Petra Rýpara, živou rodinu
a dvo
Za živé a + farníky z Heřmanic
Za živou a + rodinu Sigmundovu,
Kuběnovu, Táborskou, Pešákovu
a dvo
Volná intence

11:00 Za živé a + farníky
Oznamy:
Oznamy:

Setkání biřmovaných se uskuteční v pátek 27. 9. v 1900 hodin na faře v Hustopečích.
Tel. na faru:

mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040

ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín v nákladu 330 kusů. Vydává
P. František Antonín Dostál.

číslo 41. a 42.
13. října AD 2013

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

28. neděle v mezidobí
Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí? Ale u tebe
je odpuštění, Bože.

1. čtení: 2 Král 5,14-17
Žalm 98

2. čtení: 2 Tim 2,8-13

Ev.: Lk 17,11-19

Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.

29. neděle v mezidobí
Volám k tobě, protože mě vyslyšíš, Bože, popřej mi sluchu, slyš mé slovo!
Opatruj mě jako zřítelnici oka, do stínu svých perutí mě ukryj.

1. čtení: Ex 17,8-13
Žalm 121

2. čtení: 2 Tim 3,14 - 4,2

Ev.: Lk 18,1-8

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil
nebe i zemi.

DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL
Milí přátelé misií, letos nás k podpoře Misijní neděle poprvé
vybízí Svatý otec František. Právě on během nedávné cesty do
Brazílie navštívil chudinskou čtvrť, kde řekl: „Přál jsem si
zaklepat na každé dveře, pozdravit a rozmlouvat, jako bych byl
doma mezi přáteli, a naslouchat srdci každého člověka. Umění
přijímat je velice důležité. Pokud někoho velkoryse přijmeme
a něco s ním sdílíme – trochu jídla, prostor svých domovů či
svůj čas, nejenom nezchudneme, ale obohacujeme se. Vím dobře, že zaklepe-li
u vašich dveří hladovějící člověk, vždy naleznete způsob, jak se s ním o jídlo
rozdělit. Jak říká přísloví, „do hrnce s fazolemi lze vždy přilít vodu“. Je to tak? Ano,
vždy lze přilít další vodu... A vy se dělíte s láskou, čímž ukazujete, že pravé
bohatství nespočívá ve věcech, nýbrž v srdci!“ Od papeže Františka, se kterým jsem
měl možnost se osobně pozdravit, vyřizuji díky a požehnání vám všem, kdo

Papežská misijní díla podporujete. Je to jistě důvod k veliké radosti a vděčnosti
bohu, že celkové příjmy z České republiky za uplynulý rok překročily 32,3 miliónů
Kč, což je ve srovnání s předchozím rokem téměř o 6 milionů více a zároveň
největší částka za rok vůbec. Tato úžasná odpověď na rostoucí bídu ve světě je
důkaz vaší štědrosti! I v tomto roce před námi stojí nelehký úkol. Na naši pomoc
čeká v 18 diecézích a v 8 zemích přes 67 500 chudých dětí např. z Ugandy, Zambie,
Keni, Bangladéše a Srí Lanky. Podporujeme vzdělávání, zajištění pitné vody
a provoz sirotčinců, katechetické a potravinové programy, lékařskou péči, děti
trpící z důvodů HIV/AIDS apod. Velmi důležitá je i naše letošní podpora studia pro
přibližně 300 bohoslovců ve 4 seminářích v Keni, Ugandě a Zambii. V rámci sbírky
z Misijní neděle se soustředíme na 11 diecézí v Ugandě, Zambii, Bangladéši
a Srí Lance. Jedná se například o pomoc při zajištění chodu diecézí, stavby či
rekonstrukce 11 kostelů a 20 klášterů, far, center, domu pro staré a nemocné. Jen
na Srí Lance napomůžeme mimo jiné ke stavbě či opravě 20 objektů v 7 diecézích,
k nákupu audiovisuálních vybavení pro tvorbu mediálních a vzdělávacích
programů. Sám jsem během pobytu v misiích díky štědrosti místních lidí
mnohokrát jedl právě fazole, o kterých Sv. otec hovořil v Brazílii. Odpovězme i my
na prosby z misií a klepání potřebných, kteří stojí u dveří našich srdcí. Nabídněme
své modlitby, oběti i skutky lásky. Papež František chce, abychom si neustále
připomínali, že pouze schopnost sdílení nás skutečně obohacuje; vše, co sdílíme, se
násobí. Prožijme tedy i my v tomto duchu Misijní neděli a rozdělme se
s potřebnými ve světě. Stejně jako před rokem si můžeme vzít za vzor chudé
rybáře, kteří věnovali pro misie jednodenní výdělek. Upřímně oceňuji Vaše, nejen
jednodenní, nasazení pro misie, vyprošuji ochranu Panny Marie, Královny misií,
a ujišťuji Vás, že bůh sám Vaši štědrost jistě odmění.
P. Jiří Šlégr, Národní ředitel Papežských misijních děl

koutek pro děti
6. Hospodin plní slib Abrahámovi - narodil se mu syn Izák
Abrahám pozval tři vzácné hosty ke svému stanu a obsluhoval je. Ti mu oznámili, že Sára,
i když má mnoho let, bude mít za rok miminko. Narodil se jim syn Izák.
Víš, kdy Hospodin splnil Abrahámovi slib, že se jim narodí miminko? Stalo
se to jednoho dne, kdy slunce hřálo tak silně, že se před ním každý schovával
do stanu nebo alespoň do stínu. Abrahám zrovna seděl u vchodu do stanu.
Nespal, ale díval se kolem sebe. V jednu chvíli zpozorněl. Zdálo se mu totiž, že
vidí někoho přicházet. Když zbystřil, opravdu viděl, jak se k němu blíží tři
neznámí muži. Abrahám na nic nečekal a rychle jim spěchal naproti.
Pravděpodobně tušil, že se jedná o velmi vzácnou návštěvu, že tito hosté jsou
poslové od Hospodina a přinášejí mu důležitou zprávu. Abrahám se před nimi
poklonil až k zemi a řekl jim: „Prosím, zůstaňte u mne. Dám přinést trochu
vody, abyste si umyli nohy a odpočinuli si pod stromem. Přinesu kousek
chleba, posilníte se a pak můžete jít dál." Muži takové laskavé pozvání
neodmítli. Abrahám měl radost. Rychle utíkal za Sárou, aby nachystala
vzácným hostům placky z té nejjemnější mouky. Pak přikázal svým služebníkům, aby upekli
maso z telete. Sám pak připravený pokrm přinesl hostům a obsluhoval je. To byla panečku
hostina. Abrahám s ničím nešetřil, dal hostům to nejlepší, co měl. Hosté si to považovali a za
jeho pohostinnost mu oznámili velmi dobrou zprávu. „Příští rok se tady ukážeme znovu a uvidíš,

tvá manželka Sára bude v náručí chovat malého kloučka," řekl jeden z mužů. Sára to zaslechla stála totiž tajně u vchodu do stanu - a začala se smát. Hned ji totiž napadlo: „Ten člověk se asi
pomátl na rozumu! Kdo to kdy slyšel, aby se tak staré ženě, jako jsem já, narodilo miminko!"
Hospodin to však dokázal. Pro něj přece není nic nemožného. Za rok se Abrahámovi a Sáře
opravdu narodil chlapeček - Izák. Stalo se tedy tak, jak muži řekli. Sára s Abrahámem si byli jistí,
že k nim tehdy zavítal sám Hospodin v podobě tří vzácných mužů.
Mezi lidmi se rozšířilo pořekadlo „host do domu, Bůh do domu“. To mělo připomínat, že ke
každé návštěvě se má člověk chovat hezky, má ji mít rád, jako kdyby na návštěvu přišel samotný
Pán Ježíš. Až u vás doma někdo zazvoní (kamarád, známí, příbuzní), zkus se k této návštěvě
chovat hezky. Ukaž jim například svůj uklizený pokojíček, nakresli nějaký pěkný obrázek na
rozloučenou. Možná tě ještě napadne něco úplně jiného, jak bys návštěvě ukázal, že ji máš rád.
7. Hospodin zkouší Abrahámovu důvěru - má obětovat svého syna Izáka
Abrahám s láskou vychovával syna Izáka. Hospodin však chtěl vyzkoušet, koho má
Abrahám raději - jestli Hospodina, nebo svého syna. Řekl proto Abrahámovi, aby mu Izáka
obětoval.
Izák vyrostl ve statného chlapce. Čím byl větší, tím dělal Abrahámovi větší
radost. Abrahám se mu věnoval, učil ho tomu, co by měl znát každý správný
muž v jeho věku, například jaká existují souhvězdí na nebeské obloze, jak
správně střílet z luku atd. Především však s ním mluvil o Hospodinu, který se mu
dal poznat. Vyprávěl Izákovi o tom, jak ho Hospodin oslovil a řekl mu, ať odejde
do krásné země Kanaán, kterou měl pro něho a celou jeho rodinu připravenou.
Izák Abrahámovi bedlivě naslouchal. Věřil tatínkovi, že si nic z toho nevymýšlí.
Jednou Hospodin připravil pro Abraháma velmi těžkou zkoušku. Chtěl se totiž
přesvědčit, zda má Abrahám více rád Hospodina, nebo svého syna Izáka. Ve snu
Hospodin řekl Abrahámovi: „Abraháme, vezmi svého jediného syna Izáka,
kterého máš moc rád. Jdi s ním na horu v zemi Moria a tam mi jej obětuj jako
zápalnou oběť." Přinést zápalnou oběť znamenalo položit Izáka na připravenou
hromadu kamení s naskládaným dřívím, usmrtit ho a nechat ho shořet.
Určitě si dokážeš představit, jak asi bylo Abrahámovi, který se tak dlouho
a s takovou láskou těšil na narození svého prvního dítěte. „Co mám teď dělat?"
uvažoval Abrahám. Měl spíš poslechnout sebe, nebo Hospodina? To dítě, které mu Hospodin
daroval, měl zase vrátit zpět!? Hospodin přece říkal, že se mu narodí hodně dětí a budou jedna
velká rodina. Toto Abrahám nemohl pochopit. Tomu nemohl ani dost dobře věřit. Nemohl
vůbec spát. Musel na to stále myslet... Má to udělat, nebo ne? Abrahám byl velmi smutný. Měl
Hospodina rád a chtěl splnit to, co mu Hospodin řekl. Vstal proto časně zrána, aby vše připravil
na odchod k hoře v zemi Moria.
Víš, co to znamená oběť, obětovat se? Vzdát se něčeho kvůli někomu. Například když se
s druhými dětmi rozdělím o bonbony, lentilky, které jsem dostal od tety. Oběť také znamená, že
udělám něco, i když se mi zrovna dvakrát nechce. Například když pomůžu mamince s úklidem,
půjčím kamarádovi svou oblíbenou hračku a nebudu za to chtít nic na oplátku. Nebo když
přiberu mladšího sourozence do hry, i když bych si raději hrál sám s kamarádem. Přes celý den
tak můžeš přinést mnoho obětí, tj. udělat mnoho dobrého. Uvidíš, že z toho pak budeš mít
i velkou radost.

PAPEŽ FRANTIŠEK ZASVĚTÍ SVĚT NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE
13. říjen 2013 vyhlásil papež František za Den mariánské úcty. Na tento den bude
do Říma z Fatimy převezena soška Panny Marie, před kterou chce Svatý otec zasvětit
svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Před několika týdny jsme zažili sílu společné modlitby s papežem Františkem za mír
v Sýrii. Civilní media v této souvislosti sice mluví o vynikajících schopnostech ruských
a amerických diplomatů, ale duchovní dopad postu a modliteb za mír ze 7. září je
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POŘAD
POŘAD BOHOSLUŽEB
od 13. 10. do 27. 10. 2013
Liturgický
kalendář

Místo

Hustopeče
Neděle
13. 10.
Špičky
28. neděle v mezidobí
Bělotín
Sobota
19. 10.

Čas
8:00
9:30
11:00

Úmysl mše svaté
Za + Marii Veselou, rodiče z obou
stran a živou rodinu
Za živé a + farníky
Za dar zdraví, Boží požehnání
do dalších let života
Za + manželé Blaženu a Bohumíra
Schindlerovy, syna Jiřího
a zetě Františka Němce
Za živé a + farníky z Dubu
Volná intence

Špičky

18:00

Neděle
20. 10.

Hustopeče
Černotín

8:00
9:30

29. neděle v mezidobí
Sbírka na misie

Bělotín

11:00 Volná intence

Pondělí
21. 10.

Špičky

18:00

Za Radmilu Vašinkovou
a živou rodinu

17:00

Za + rodiče Humplíkovy,
syna Antonína a živou rodinu
Za + rodiče Karla a Anastázii
Enenklovy a živou rodinu

sv. Gratus

sv. Hilarion

Středa
23. 10.

Černotín

Čtvrtek
24. 10.

Bělotín

sv. Jan Kapistránský

18:00 Volná intence

sv. Antonín Maria Klaret

Pátek
25. 10.
sv. Kryšpín

Sobota
26. 10.

sv. Rogacián

Hustopeče

18:00

Černotín

16:00

Heřmanice 18:00

Hustopeče
Neděle
27. 10.
Špičky
30. neděle v mezidobí
Bělotín

8:00
9:30

Za Josefa Rýpara, manželku, dcery,
snachu Jarmilu, rodinu Staňkovu
a dvo
Za Františka Janečku, rodiče a živou
rodinu a za Marii Stoklasovou,
manžela, zetě a živou rodinu
Za + Petra Rýpara, živou rodinu
a dvo
Za živé a + farníky z Heřmanic
Za živou a + rodinu Sigmundovu,
Kuběnovu, Táborskou, Pešákovu
a dvo
Volná intence

11:00 Za živé a + farníky
Oznamy:
Oznamy:

Setkání biřmovaných se uskuteční v pátek 27. 9. v 1900 hodin na faře v Hustopečích.
Tel. na faru:

mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040

ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín v nákladu 330 kusů. Vydává
P. František Antonín Dostál.

číslo 41. a 42.
13. října AD 2013

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

28. neděle v mezidobí
Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí? Ale u tebe
je odpuštění, Bože.

1. čtení: 2 Král 5,14-17
Žalm 98

2. čtení: 2 Tim 2,8-13

Ev.: Lk 17,11-19

Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.

29. neděle v mezidobí
Volám k tobě, protože mě vyslyšíš, Bože, popřej mi sluchu, slyš mé slovo!
Opatruj mě jako zřítelnici oka, do stínu svých perutí mě ukryj.

1. čtení: Ex 17,8-13
Žalm 121

2. čtení: 2 Tim 3,14 - 4,2

Ev.: Lk 18,1-8

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil
nebe i zemi.

DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL
Milí přátelé misií, letos nás k podpoře Misijní neděle poprvé
vybízí Svatý otec František. Právě on během nedávné cesty do
Brazílie navštívil chudinskou čtvrť, kde řekl: „Přál jsem si
zaklepat na každé dveře, pozdravit a rozmlouvat, jako bych byl
doma mezi přáteli, a naslouchat srdci každého člověka. Umění
přijímat je velice důležité. Pokud někoho velkoryse přijmeme
a něco s ním sdílíme – trochu jídla, prostor svých domovů či
svůj čas, nejenom nezchudneme, ale obohacujeme se. Vím dobře, že zaklepe-li
u vašich dveří hladovějící člověk, vždy naleznete způsob, jak se s ním o jídlo
rozdělit. Jak říká přísloví, „do hrnce s fazolemi lze vždy přilít vodu“. Je to tak? Ano,
vždy lze přilít další vodu... A vy se dělíte s láskou, čímž ukazujete, že pravé
bohatství nespočívá ve věcech, nýbrž v srdci!“ Od papeže Františka, se kterým jsem
měl možnost se osobně pozdravit, vyřizuji díky a požehnání vám všem, kdo

Papežská misijní díla podporujete. Je to jistě důvod k veliké radosti a vděčnosti
bohu, že celkové příjmy z České republiky za uplynulý rok překročily 32,3 miliónů
Kč, což je ve srovnání s předchozím rokem téměř o 6 milionů více a zároveň
největší částka za rok vůbec. Tato úžasná odpověď na rostoucí bídu ve světě je
důkaz vaší štědrosti! I v tomto roce před námi stojí nelehký úkol. Na naši pomoc
čeká v 18 diecézích a v 8 zemích přes 67 500 chudých dětí např. z Ugandy, Zambie,
Keni, Bangladéše a Srí Lanky. Podporujeme vzdělávání, zajištění pitné vody
a provoz sirotčinců, katechetické a potravinové programy, lékařskou péči, děti
trpící z důvodů HIV/AIDS apod. Velmi důležitá je i naše letošní podpora studia pro
přibližně 300 bohoslovců ve 4 seminářích v Keni, Ugandě a Zambii. V rámci sbírky
z Misijní neděle se soustředíme na 11 diecézí v Ugandě, Zambii, Bangladéši
a Srí Lance. Jedná se například o pomoc při zajištění chodu diecézí, stavby či
rekonstrukce 11 kostelů a 20 klášterů, far, center, domu pro staré a nemocné. Jen
na Srí Lance napomůžeme mimo jiné ke stavbě či opravě 20 objektů v 7 diecézích,
k nákupu audiovisuálních vybavení pro tvorbu mediálních a vzdělávacích
programů. Sám jsem během pobytu v misiích díky štědrosti místních lidí
mnohokrát jedl právě fazole, o kterých Sv. otec hovořil v Brazílii. Odpovězme i my
na prosby z misií a klepání potřebných, kteří stojí u dveří našich srdcí. Nabídněme
své modlitby, oběti i skutky lásky. Papež František chce, abychom si neustále
připomínali, že pouze schopnost sdílení nás skutečně obohacuje; vše, co sdílíme, se
násobí. Prožijme tedy i my v tomto duchu Misijní neděli a rozdělme se
s potřebnými ve světě. Stejně jako před rokem si můžeme vzít za vzor chudé
rybáře, kteří věnovali pro misie jednodenní výdělek. Upřímně oceňuji Vaše, nejen
jednodenní, nasazení pro misie, vyprošuji ochranu Panny Marie, Královny misií,
a ujišťuji Vás, že bůh sám Vaši štědrost jistě odmění.
P. Jiří Šlégr, Národní ředitel Papežských misijních děl

koutek pro děti
6. Hospodin plní slib Abrahámovi - narodil se mu syn Izák
Abrahám pozval tři vzácné hosty ke svému stanu a obsluhoval je. Ti mu oznámili, že Sára,
i když má mnoho let, bude mít za rok miminko. Narodil se jim syn Izák.
Víš, kdy Hospodin splnil Abrahámovi slib, že se jim narodí miminko? Stalo
se to jednoho dne, kdy slunce hřálo tak silně, že se před ním každý schovával
do stanu nebo alespoň do stínu. Abrahám zrovna seděl u vchodu do stanu.
Nespal, ale díval se kolem sebe. V jednu chvíli zpozorněl. Zdálo se mu totiž, že
vidí někoho přicházet. Když zbystřil, opravdu viděl, jak se k němu blíží tři
neznámí muži. Abrahám na nic nečekal a rychle jim spěchal naproti.
Pravděpodobně tušil, že se jedná o velmi vzácnou návštěvu, že tito hosté jsou
poslové od Hospodina a přinášejí mu důležitou zprávu. Abrahám se před nimi
poklonil až k zemi a řekl jim: „Prosím, zůstaňte u mne. Dám přinést trochu
vody, abyste si umyli nohy a odpočinuli si pod stromem. Přinesu kousek
chleba, posilníte se a pak můžete jít dál." Muži takové laskavé pozvání
neodmítli. Abrahám měl radost. Rychle utíkal za Sárou, aby nachystala
vzácným hostům placky z té nejjemnější mouky. Pak přikázal svým služebníkům, aby upekli
maso z telete. Sám pak připravený pokrm přinesl hostům a obsluhoval je. To byla panečku
hostina. Abrahám s ničím nešetřil, dal hostům to nejlepší, co měl. Hosté si to považovali a za
jeho pohostinnost mu oznámili velmi dobrou zprávu. „Příští rok se tady ukážeme znovu a uvidíš,

tvá manželka Sára bude v náručí chovat malého kloučka," řekl jeden z mužů. Sára to zaslechla stála totiž tajně u vchodu do stanu - a začala se smát. Hned ji totiž napadlo: „Ten člověk se asi
pomátl na rozumu! Kdo to kdy slyšel, aby se tak staré ženě, jako jsem já, narodilo miminko!"
Hospodin to však dokázal. Pro něj přece není nic nemožného. Za rok se Abrahámovi a Sáře
opravdu narodil chlapeček - Izák. Stalo se tedy tak, jak muži řekli. Sára s Abrahámem si byli jistí,
že k nim tehdy zavítal sám Hospodin v podobě tří vzácných mužů.
Mezi lidmi se rozšířilo pořekadlo „host do domu, Bůh do domu“. To mělo připomínat, že ke
každé návštěvě se má člověk chovat hezky, má ji mít rád, jako kdyby na návštěvu přišel samotný
Pán Ježíš. Až u vás doma někdo zazvoní (kamarád, známí, příbuzní), zkus se k této návštěvě
chovat hezky. Ukaž jim například svůj uklizený pokojíček, nakresli nějaký pěkný obrázek na
rozloučenou. Možná tě ještě napadne něco úplně jiného, jak bys návštěvě ukázal, že ji máš rád.
7. Hospodin zkouší Abrahámovu důvěru - má obětovat svého syna Izáka
Abrahám s láskou vychovával syna Izáka. Hospodin však chtěl vyzkoušet, koho má
Abrahám raději - jestli Hospodina, nebo svého syna. Řekl proto Abrahámovi, aby mu Izáka
obětoval.
Izák vyrostl ve statného chlapce. Čím byl větší, tím dělal Abrahámovi větší
radost. Abrahám se mu věnoval, učil ho tomu, co by měl znát každý správný
muž v jeho věku, například jaká existují souhvězdí na nebeské obloze, jak
správně střílet z luku atd. Především však s ním mluvil o Hospodinu, který se mu
dal poznat. Vyprávěl Izákovi o tom, jak ho Hospodin oslovil a řekl mu, ať odejde
do krásné země Kanaán, kterou měl pro něho a celou jeho rodinu připravenou.
Izák Abrahámovi bedlivě naslouchal. Věřil tatínkovi, že si nic z toho nevymýšlí.
Jednou Hospodin připravil pro Abraháma velmi těžkou zkoušku. Chtěl se totiž
přesvědčit, zda má Abrahám více rád Hospodina, nebo svého syna Izáka. Ve snu
Hospodin řekl Abrahámovi: „Abraháme, vezmi svého jediného syna Izáka,
kterého máš moc rád. Jdi s ním na horu v zemi Moria a tam mi jej obětuj jako
zápalnou oběť." Přinést zápalnou oběť znamenalo položit Izáka na připravenou
hromadu kamení s naskládaným dřívím, usmrtit ho a nechat ho shořet.
Určitě si dokážeš představit, jak asi bylo Abrahámovi, který se tak dlouho
a s takovou láskou těšil na narození svého prvního dítěte. „Co mám teď dělat?"
uvažoval Abrahám. Měl spíš poslechnout sebe, nebo Hospodina? To dítě, které mu Hospodin
daroval, měl zase vrátit zpět!? Hospodin přece říkal, že se mu narodí hodně dětí a budou jedna
velká rodina. Toto Abrahám nemohl pochopit. Tomu nemohl ani dost dobře věřit. Nemohl
vůbec spát. Musel na to stále myslet... Má to udělat, nebo ne? Abrahám byl velmi smutný. Měl
Hospodina rád a chtěl splnit to, co mu Hospodin řekl. Vstal proto časně zrána, aby vše připravil
na odchod k hoře v zemi Moria.
Víš, co to znamená oběť, obětovat se? Vzdát se něčeho kvůli někomu. Například když se
s druhými dětmi rozdělím o bonbony, lentilky, které jsem dostal od tety. Oběť také znamená, že
udělám něco, i když se mi zrovna dvakrát nechce. Například když pomůžu mamince s úklidem,
půjčím kamarádovi svou oblíbenou hračku a nebudu za to chtít nic na oplátku. Nebo když
přiberu mladšího sourozence do hry, i když bych si raději hrál sám s kamarádem. Přes celý den
tak můžeš přinést mnoho obětí, tj. udělat mnoho dobrého. Uvidíš, že z toho pak budeš mít
i velkou radost.

PAPEŽ FRANTIŠEK ZASVĚTÍ SVĚT NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE
13. říjen 2013 vyhlásil papež František za Den mariánské úcty. Na tento den bude
do Říma z Fatimy převezena soška Panny Marie, před kterou chce Svatý otec zasvětit
svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Před několika týdny jsme zažili sílu společné modlitby s papežem Františkem za mír
v Sýrii. Civilní media v této souvislosti sice mluví o vynikajících schopnostech ruských
a amerických diplomatů, ale duchovní dopad postu a modliteb za mír ze 7. září je
neoddiskutovatelný. Spojme se tedy s papežem Františkem i tentokrát. Vítězství dobra
nad zlem není na prvním místě dílem lidských schopností. Jde o duchovní boj, který se
vyhrává duchovními zbraněmi.

POŘAD
POŘAD BOHOSLUŽEB
od 13. 10. do 27. 10. 2013
Liturgický
kalendář

Místo

Hustopeče
Neděle
13. 10.
Špičky
28. neděle v mezidobí
Bělotín
Sobota
19. 10.

Čas
8:00
9:30
11:00

Úmysl mše svaté
Za + Marii Veselou, rodiče z obou
stran a živou rodinu
Za živé a + farníky
Za dar zdraví, Boží požehnání
do dalších let života
Za + manželé Blaženu a Bohumíra
Schindlerovy, syna Jiřího
a zetě Františka Němce
Za živé a + farníky z Dubu
Volná intence

Špičky

18:00

Neděle
20. 10.

Hustopeče
Černotín

8:00
9:30

29. neděle v mezidobí
Sbírka na misie

Bělotín

11:00 Volná intence

Pondělí
21. 10.

Špičky

18:00

Za Radmilu Vašinkovou
a živou rodinu

17:00

Za + rodiče Humplíkovy,
syna Antonína a živou rodinu
Za + rodiče Karla a Anastázii
Enenklovy a živou rodinu

sv. Gratus

sv. Hilarion

Středa
23. 10.

Černotín

Čtvrtek
24. 10.

Bělotín

sv. Jan Kapistránský

18:00 Volná intence

sv. Antonín Maria Klaret

Pátek
25. 10.
sv. Kryšpín

Sobota
26. 10.

sv. Rogacián

Hustopeče

18:00

Černotín

16:00

Heřmanice 18:00

Hustopeče
Neděle
27. 10.
Špičky
30. neděle v mezidobí
Bělotín

8:00
9:30

Za Josefa Rýpara, manželku, dcery,
snachu Jarmilu, rodinu Staňkovu
a dvo
Za Františka Janečku, rodiče a živou
rodinu a za Marii Stoklasovou,
manžela, zetě a živou rodinu
Za + Petra Rýpara, živou rodinu
a dvo
Za živé a + farníky z Heřmanic
Za živou a + rodinu Sigmundovu,
Kuběnovu, Táborskou, Pešákovu
a dvo
Volná intence

11:00 Za živé a + farníky
Oznamy:
Oznamy:

Setkání biřmovaných se uskuteční v pátek 27. 9. v 1900 hodin na faře v Hustopečích.
Tel. na faru:

mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040

ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín v nákladu 330 kusů. Vydává
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