číslo 44.
28. října AD 2012

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

Ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina. Uvažujte o Hospodinu
a jeho moci, hledejte vždy jeho tvář!
Žl 105,3-4
1. čtení: Jer 31,7-9
Žalm 33

2. čtení: Žid 5,1-6

Ev.: Mk 10,46-52

Velkou věc s námi udělal Hospodin,
naplnila nás radost.

MÁTE STRACH ZE SMRTI?
„Máte strach ze smrti?“ zeptal jsem se.
Má otázka Matku Terezu překvapila. Na okamžik se mi zadívala do očí, a pak se
nahlas rozesmála.
„Ne, vůbec,“ prohlásila. „Umřít znamená
vrátit se domů. Copak máte strach vrátit
se domů ke svým drahým? Okamžik
smrti nedočkavě očekávám. Tam nahoře
najdu Ježíše a všechny lidi, kterým jsem
se v tomto životě snažila dát lásku. Sejdu
se tam s dětmi, které jsem se pokoušela
zachránit a které mi umřely v náručí a
považovaly mě přitom za svou maminku.
Najdu tam všechny chudé, kterým jsem
pomohla, umírající, kteří vydechli
naposledy v domě, který jsem pro ně v Kalkatě postavila. Budou tam prostě všichni
lidé, kteří mi na této zemi byli drazí. Takže to bude nádherné setkání, nemyslíte?“
Oči se jí při těch slovech třpytily překvapivým klidem a štěstím.
Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít, praví Ježíš. (Jan 11,25)
Z knihy Renzo Allegriho: Matka chudých, vydalo Karmelitánské nakladatelství

koutek pro děti
9. Metoděj byl povoláním právník a později se stal místodržitelem jedné krajiny
Starší z bratrů, Metoděj, chodil do školy, aby se z něj stal právník.
Právník se vyzná v zákonech a snaží se, aby byly dodržovány. Pomáhá
lidem, ke kterým se druzí nespravedlivě chovají. Metoděj byl urostlý,
statné postavy. Druzí lidé by si nedovolili si z něj utahovat. Když
někomu něco přikázal, tak ho musel každý poslechnout. Zloději
a podvodníci se mu vyhýbali na sto honů. Metoděj byl poctivý,
nenechal se nikým podplatit. Možná proto mu císař již jako
dvacetiletému přidělil úkol spravovat jako místodržitel jednu oblast,
ve které bylo několik měst a vesnic. Byla hojně obydlená Slovany,
jejichž jazyku Metoděj rozuměl. Úřad místodržícího v době Metodějově se dá přirovnat k dnešnímu krajskému hejtmanovi. Staral se,
aby se lidem žilo dobře, a zastupoval císaře v této krajině.
Byl velitelem vojáků, rozhodoval o tom, co se v tamních městech
postaví, kdy budou trhy, kolik pytlů obilí se koupí, aby lidé neměli hlad. Velice se mu
hodilo, že se vyznal jako právník v zákonech. Nejčastěji řešil hádky mezi lidmi.
Ti se hádali o majetek – o pole, komu patří dům, že je někdo ošidil o peníze.
Metoděj seje snažil spravedlivě rozsoudit, a když prokoukl lháře, udělit i trest. Metoděj
měl takovou moc, že mohl udělit i trest smrti. To ale nikdy neudělal. Chtěl dát i tomu
největšímu hříšníkovi možnost litovat a napravit se, jak to dělal i Pán Ježíš. Nikdy
nenechal člověka zabít. Zdálo by se, že mít moc a rozhodovat o lidech zvládne každý.
Ale není tomu tak. Metoděj si uvědomoval, že je to velká zodpovědnost. Snažil se být
v práci poctivý, spravedlivý a pomáhat těm, kterým druzí ubližovali.
Máš doma nějaké povinnosti? Uklidit nádobí z myčky? Ustlat si každý den postel? Nakrmit
domácí zvířátko? Zkus to dělat poctivě, aniž by ti to maminka musela připomínat.

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
Síla modlitby
(dokončení z minula) Pak už jsme našly taťku a hurá na lanovku. Nasedli
jsme do kabinky a už za námi chtěli zavřít dveře, když v tom mamka
vykřikla: „Počkat, nechala jsem na záchodě peněženku!“ Chtěla vyskočit ven,
ale já ji chytila za ruku a zastavila ji. Dodnes nevím, proč jsem to udělala.
Dveře se mezitím zaklaply a my odjížděli s jasnou představou o tom, jak
naše peněženka skončí. Po 15 minutách jsme vyjeli až nahoru a já
s maminkou jsme se rozhodly vrátit rychle dolů a zkusit, jestli tam
peněženka ještě nezůstala. Bylo to dost nepravděpodobné, protože když
jsme odcházely, na záchodě byla spousta lidí. Začali jsme se tedy modlit.
Modlily jsme se opravdu upřímně a vroucně. Jakmile se otevřely dveře,
vyběhly jsme rychle směrem k záchodkům. U nich stála neuvěřitelně dlouhá
fronta. Když jsme se zeptaly jedné z čekajících paní, co se děje, odpověděla
nám: „Zasekly se dveře. Už jsme tam několikrát zkoušeli házet peníze, ale asi

tam někdo je.“ Tak jsem vytáhla z kapsy pětikorunu, hodila ji do dveří, ty se
s naprostou samozřejmostí otevřely a uvnitř ležela černá peněženka.
Ještě dlouho jsme nemohli uvěřit, co se stalo, ale je to pro nás všechny
důkaz, že nic v našem životě není náhoda, ani přesně určená skutečnost.
Hana Černá

Dekret Apoštolské penitenciárie k odpustkům při návštěvě hřbitova
Dne 8. října 2012 Apoštolská penitenciárie, z moci, která jí byla
Nejvyšším veleknězem zvláště udělena, ochotně vyhověla
prosbě Dominika kard. Duky, OP, aby se zbožná návštěva
hřbitovů, spojená s plnomocnými odpustky pro duše v očistci,
pro větší dobro věřících, kteří ze závažného důvodu nebudou
moci navštívit hřbitov ve dnech uvedených v Předpisech o povolování
odpustků č. 29, § 1, 1., mohla uskutečnit každý rok již od 25. října, přičemž
zůstává v platnosti vše, co je uvedeno ve výše zmíněných Předpisech
o povolování odpustků. Toto bude platit po dobu sedmi let.
Christophorus Nykiel Regent

POZVÁNKA
IX. Svatohubertská mše sv. se slaví v neděli 4. 11.
2012 v 9,30 hod.
hod. ve farním kostele ve Špičkách.
Mši sv. doprovodí soubor trubačů VLS ČR a.s., divize
Lipník n. B. Po mši sv. pokračuje program
v kulturním
kulturním domě. Jsou zváni nejen všichni myslivci
a ctitelé sv. Huberta, ale i jejich rodinní příslušníci
a přátelé přírody.

Hejné““ Špičky
MS „Hejné
V měsíci říjnu byli pokřtění:
Jan Pavel Glogar (Hustopeče)
Marie Anna Vahalová (Hustopeče)
Aneta Ema Tuliová (Hustopeče)
Tereza Garecová (Heřmanice)
• v tomto týdnu budu navštěvovat nemocné, prosím především z vesnic, abyste
nahlásili, kdo by měl zájem
• v týdnu bude první pátek v měsíci, před bohoslužbami budou tiché adorace dle
tradičního pořádku, během nichž můžete využít příležitosti ke sv. zpovědi

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 28. 10. do 4. 11. 2012
Liturgický kalendář

Místo

Hustopeče
Neděle
28. 10.
30. neděle v mezidobí
Špičky

Bělotín

Čas
8:00

Úmysl mše svaté
Za Cecílii Kopřivovou k nedožitým
90 narozeninám, manžela Josefa, zetě
Vratislava, sourozence a rodiče
Škrhlovy a Kopřivovy a živou rodinu

Za + rodiče Josefa a Miladu
Vaculovy, dvo a živou rodinu
11:00 Za + Marii Dostalíkovou a dvo
9:30

Pondělí
9:00 Za živé a + farníky a občany Poruby
Poruba
29. 10.
17:00 Za Janu Stejskalovou a její rodinu
Špičky
Sv. Felicián
Středa
31. 10.
Černotín 16:00 Za + Jitku Jablonskou, rodiče a dvo
Sv. Wolfgang
Čtvrtek
16:00 Za Věru Orságovou, manžela a syna
Bělotín
1. 11.
Za živou a + rodinu Balcarovu,
Všech svatých
Hustopeče 18:00 Klézlovu a Húdkovu a dvo
slavnost
Pátek
Za Václava Jambora, manželku,
Hustopeče
2. 11.
rodiče, živou a + rodinu
po mši
16:30
Vzpomínka na všechny
pobožnost na
Za + rodiče Váňovy a 2 dcery
věrné zemřelé,
hřbitově
a za + Miladu Kalichovou a dvo
památka
Sobota
Za + Antonii Kaňovskou, manžela,
3. 11.
Černotín 17:00
živou a + rodinu
Sv. Martin de Porres
Neděle
4. 11.
31. neděle v mezidobí
Měsíční sbírka

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín

Za + Zdenku a Roberta Váhalovy

Za živé a + myslivce
Za Josefa Valentu varhaníka,
11:00
manželku, syna a dvo
svátostné požehnání, průvod na

Hustopeče 14:00 hřbitov a pobožnost za duše zemřelých

Sbírka z neděle 21. X.: Hustopeče 9.662 Kč, Špičky 850 Kč, Černotín 3.075 Kč
a Bělotín 3.676 Kč. Dar – Hustopeče: 2.000 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.

