číslo 36.
2. září AD 2012

22. neděle v mezidobí
Zpravodaj farností
Hustopeče nad
Bečvou,
Špičky
Černotín
Bělotín
Smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále k tobě volám. Tys totiž,
Pane, dobrý a shovívavý, nejvýš milosrdný ke všem, kdo k tobě
volají.
(Žl 86,3.5)
1. čtení: Dt 4,1-2.6-8 2. čtení: Jak 1,17-18.21b-22.2
Ev.: Mk 7,1-8.14-15.21-23
Žalm 15 Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku?

Františkán Bedřich Bachstein
a jeho třináct spolubratří
„Šero řeholníky dostatečně chránilo. Pod
střechou kostela se zachovávalo mlčení
a vznášely se odtud vroucí modlitby. Po
jedné a půl hodině objevili vrazi schody
vedoucí nad klenbu kostela a hlučně tam
vystoupili. Když se objevili na půdě, hrůza
smrti přepadla všechny čtyři františkány
v očích, na tváři, na těle a duši. Protože
útočníci napadli kostely a kláštery pod
záminkou, že honí pasovské žoldnéře skryté
ve městě, Čech, otec vikář Bedřich Bachstein,
přicházejícím kacířům prohlásil: „Nejsme
přechovávači nepřátel města a vlasti, ale
pokorní řeholníci. Plníme Boží poslání!“
Odpověď zněla: „Vy všichni jste zrádci
a svůdci lidu: Smrt tobě! Zhyň!“ Dvě kopí

probodla hruď a srdce vikáře a smrtelně zasažen vydechl duši. Klerik novic Jan
zemřel zasažen dýkou a kyjem. Laikovi novici Antonínovi vrah sevřel rukama
krk, a tak dlouho mu tloukl hlavou o zeď, až vytekl mozek, potom mu probodl
hrdlo dýkou. Kuchař bratr Emanuel zraněn kopím byl zardoušen. Mrtvoly těchto
čtyř řeholníků byly svrženy otvorem v klenbě na dlažbu kostela a dopadly
doprostřed chrámu. Z výše 33 metrů se roztříštily a vyhřezly vnitřnosti.“
Drazí spolufarníci, tento úryvek není žádným výňatkem z pseudohistorického
románu či popisem úseku vyfantazírovaného hororového filmu. Je to ukázky
z útlé knížečky spoluautorů Klementa Minaříka OFM a Petra Regeláta Beneše
OFM, Pražští mučedníci, která byla vydána v tomto roce v souvislosti
s připravovaným blahořečením 14 pražských františkánských mučedníků a členů
františkánského konventu u Panny Marie Sněžné v Praze. Já jsem se k publikaci
dostala již dříve, ale protože jsem se zúčastnila na Velehradě exercicií, při
kterých bylo osmero Blahoslavenství z Matoušova evangelia dokladováno
příklady svatých ctností právě oněch 14 pražských františkánů, umučených
rozbujařenou a opilou lůzou během masopustního úterku 15. února 1611, ráda
bych vás všechny upozornila na jednu velkou věc.
Úcta oněch zabitých františkánů se traduje od jejich smrti a nebyla nikdy
zapomenuta. Proces blahořečení těchto mučedníků, z nichž jeden byl Čech, byl
v historii různě přerušován a nyní, po 401 letech, byl v Římě ukončen. Vlastní
beatifikace se uskuteční ve dnech 12. – 14. října 2012 v Praze. Je to vůbec první
blahořečení, které se uskuteční v České republice, protože doposud byli všichni
naši svatí beatifikování v Římě!
Proto bych vás chtěla vyzvat, sestry a bratři, k osobní účasti na tomto
výjimečném počinu, zvláště vytrvalou přímluvou na úmysl zdárného průběhu
tohoto aktu, ale také se můžete této slavnosti fyzicky zúčastnit. Je možno se
přihlásit přese mne, jako členku Místní bratrské společenství Sekulárního
františkánského řádu v Přerově, nebo osobně do 7. září 2012 na e-mailové
adrese: sfr.14mu@volny.cz či na poštovní adrese: Sestra Mgr. Hana Pálová,
sídliště LADO 456; 254 01 Jílové u Prahy. V případě zájmu je zajištěno
i ubytování, protože hlavní část beatifikace bude v sobotu 13. 10. v 1000 hod. při
mši svaté v katedrále Sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Krásný bude i doprovodný
program během celého víkendu.
Knížečku, ze které jsem citovala, vám také doporučuji k přečtení, protože
člověk pak nabude větší vděčnosti za to, že nežijeme v době pronásledování
křesťanů, že se můžeme v naší vlasti svobodně k Bohu hlásit a projevovat svou
víru. Jen… není to jenom tak – oněch 14 františkánů nám svým hrdinstvím víru
uchovali, příklad ukázali. Uchováme ji i my pro budoucnost našich dětí
a českého národa? Nebo se spokojíme s tím, co máme? Jistě není od věci položit
si otázku: „Co udělám já?“
JAV, Špičky

Výuka náboženství:
Při svatém křtu rodiče slibují, že budou své děti vychovávat ve víře v Boha
a milovat Ho. V tomto nesnadném úkolu má pomoci výuka náboženství.
Od pondělí 10. září začne výuka náboženství ve škole v Hustopečích n/B.
V ostatních školách dle domluvy s katechetkami. Děti, které byly přihlášeny
v minulém roce, nemusí podávat novou přihlášku – přihlášení platí. Přihlášku
vyplní pouze žáci nastupující do 1. třídy, případně noví zájemci. Pokud by někdo
nechtěl výuku náboženství navštěvovat, musí se odhlásit. Přesný rozvrh výuky
bude v příštím čísle. Předpokládaná výuka v Černotíně – pondělí ve 1400 hod.
a v Bělotíně – pondělí ve 1300 hod.

Městys Hustopeče n/B

Římskokatolická farnost
Hustopeče n/B

Václav Hudeček
housle
v sobotu 8. 9. 2012 v 19:00 hodin
v kostele Povýšení sv. Kříže v Hustopečích nad Bečvou
Program:
Vejvanovský , Telemann , Albinoni , Bach , Vivaldi
Předprodej od 27. 8. na Úřadě městyse Hustopeče nad Bečvou nebo na místě před koncertem

Vstupné 100,- Kč

OHLÁŠKY
V sobotu 8. IX. v 11:00 hodin budou v Černotíně sezdáni
slečna Marie Cagašová z Hranic a pan Pavel Bezděk z Hranic.
Přejeme do společné cesty životem stálé Boží požehnání,
ochranu a pomoc.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 2. 9. do 9. 9. 2012
Liturgický kalendář

Neděle
2. 9.
22. neděle v mezidobí

Pondělí
3. 9.
sv. Řehoř Veliký, památka
Středa
5. 9.
sv. Viktorin
Čtvrtek
6. 9.
sv. Magnus

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Bělotín

Za Ludmilu Biskupovou, Antonína
Bubíka, rodiče z obou stran a živou
a + rodinu a dvo
Na poděkování Pánu Bohu za 65 let
9:30
života, za dar zdraví a za + manžela
11:00 Za živé a + farníky

Špičky

18:00 Za živou a + rodinu Heiderovou

Hustopeče
Černotín

Černotín
Bělotín

8:00

17:00

Za + Marii Stehlíkovou, rodiče,
živou a + rodinu a dvo

18:00 Za + Josefa Dostálíka a dvo

16:00 Za živé a + občany
Dub
Pátek
Za živou a + rodinu Biskupovu a Kremlovou
7. 9.
18:00
Hustopeče
sv. Melichar Grodecký
Za + rodinu Vaculovu a Zdeňka Vaculu
k nedožitým 100 narozeninám

Sobota
8. 9.
Narození
Panny Marie, svátek

Neděle
9. 9.
23. neděle v mezidobí

Špičky

17:00

Za Anežku Valentovou, dceru
a živou a + rodinu

Hustopeče

8:00

Za Josefa a Žofií Žemlovy, rodiče
ze dvou stran, sestry, Rosalii
Výchopňovou, živou rodinu a dvo

Černotín
Bělotín

Za + Františka Vinklera , manželku,
živou a + rodinu a dvo
Za zemřelého Jaroslava Šišáka,
11:00
rodinu Šišákovu a Konečnou a dvo
9:30

Sbírka z neděle 26. VIII.: Hustopeče 9.369 Kč, Špičky 735 Kč, Černotín 1.930 Kč
a Bělotín 1.438 Kč. Pohřební – Nejdek: 1.814 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.

