číslo 45.
10. listopad AD 2013

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

Kéž pronikne k tobě má modlitba, nakloň svůj sluch k mému volání,
Hospodine!
Žl 88,3

1. čtení: 2 Mak 7,1-2.9-14 2. čtení: 2 Sol 2,16 - 3,5 Ev.: Lk 20,27-38
Žalm 17

Až procitnu, Hospodine, nasytím se
pohledem na tebe.

PouŅ do Assisi a Říma (část 1.)
Nevím, jaký by dali jiní účastníci přídomek společné pouti našich farností do
Věčného města, ale já bych ji od začátku až do konce nazvala poutí radostných,
trpělivých a láskyplných. Tak jsem totiž vnímala spolusestry a spolubratry
z našich farností od prvního dne pouti – pondělního odpoledne 14. října až po
sobotní návrat 19. října.
Kromě daru pěkného duchovního
a lidského společenství si v srdci i mysli
nesu vděčnost za navštívení míst, která
dodnes vypovídají o věrnosti ve víře
a opravdovosti vyznání našich křesťanských
předků jako byli sv. František z Assisi, sv.
Petr, sv. Pavel a další. V Assisi přede mnou
ožila místa, o kterých si ráda čítávám ve
františkánských pramenech, a která jsem už znala ze zdařilého filmu Bratr Slunce
a sestra Luna. Pod křížem, ze kterého promluvil Pán Ježíš k sv. Františkovi „Jdi
a oprav můj dům“, jsem si s dojetím uvědomila, že Pán z tohoto kříže nepřestává
mluvit a že tatáž slova dnes patří mně a vlastně každému z nás. Hrob sv. Kláry,
sv. Františka, jeho spolubratří… místo úmrtí sv. Františka (Porciunkule) –

malinkatý kostelíček, kterému ve své veliké lásce k Panně Marii věnoval zvláštní
péči,… úžasná místa Boží přítomnosti, přes všechna století stálé a nevyprchávající.
Po tomto překrásném dnu jsem si nepředstavovala, že přijdou ještě nějaké
větší zážitky, protože Řím jsem nenavštívila poprvé. Dnes vnímám, že Věčné
město má čím oslovit vždycky.
Středeční dopolední přítomnost na audience u papeže Františka byla
neobyčejná už v tom, že jsme nemuseli netrpělivě přešlapovat uprostřed velikého
davu lidí na to, kdy už „to“ začne, ale měli jsme schopného průvodce, který
dokázal využít každé chvíle k tomu, aby nás poučil či upozornil na něco
zajímavého. Obdivuhodným způsobem v nás dokázal oprášit vědomosti
z katechismu či dějin náboženství, s nadšením zpíval a dokázal zprostředkovat
radostnou náladu i ve chvílích, kdy se třeba čas čekání na místní MHD jaksi
nepříjemně protahoval. Byla jsem mu velmi vděčná za jeho zapálení pro věc,
protože už jsem zažila i jiné průvodce. Po papežské promluvě a v síle papežského
požehnání jsme dále procházeli Římem
a mohli prožívat další dny nejen jako
pastvu pro oči, což by mělo spíše
charakter zájezdu, ale hlavně jako
pastvu pro duši, což je smyslem pravého
poutníka. Každodenní mše svatá byla
buď nádherným vstupem do započatého
dne, nebo vrcholem prožitých událostí.

(pokračování příště)
Jaroslava Anna, Špičky

koutek pro děti
10. Ezau prodává svému bratrovi prvorozenectví
Ezau prodal svému mladšímu bratru Jakubovi své prvorozenectví. Stalo se to,
když Ezau přišel hladový z lovu a Jakub mu dal hrnec čočky.
Čas utíkal, chlapci Ezau a Jakub žili ve stanech s rodiči Rebekou a Izákem.
Když povyrostli, moc se spolu nebavili. Každý si hleděl toho, co ho bavilo.
Ze staršího a silnějšího Ezaua se stal lovec. Nebál se odejít na více dní daleko
od domova a lovit tam divokou zvěř. Tatínek Izák na něj byl hrdý a těšil se,
že on, protože byl prvorozený, po něm převezme starost o rodinu a stáda
a jednou mu udělí vzácné požehnání. Mladší Jakub byl postavou menší, byl
poklidný, rád si s druhými povídal a nejraději zůstával v blízkosti rodiny. Pracoval
jako pastevec - staral se o ovečky. Znal skoro všechny byliny a vyznal se také
ve vaření.
Jednoho dne uvařil Jakub čočku s vínem a s listy všech druhů, které znal.
Vůně od pece se nesla široko daleko. Tu přišel domů Ezau, vrátil se z lovu, byl
unavený a velice hladový. Příprava ulovené zvěřiny by mu trvala aspoň tři
hodiny. Protože nebyl v okolí nikdo jiný, kdo by mu dal něco k jídlu, než jeho

bratr, poprosil ho, aby mohl ochutnat té čočkové kaše. Jakub na to odpověděl: „Rád ti dám,
bratře, ale nebude to zadarmo!“ „Co bys rád? Za takovou pochoutku ti dám cokoli!“ řekl Ezau.
Jakub byl vychytralý a pohotově mu odpověděl: „Prodej mi své prvorozenectví.“ „Vždyť umírám –
k čemu je mi prvorozenectví?“ Ezau svraštil čelo a takto přemýšlel: „Copak to je prvorozenectví?
Na co je vůbec dobré? To, že mi tatínek dá vzácné požehnání a stanu se hlavou rodiny, dostanu
nejvíce majetku ze všech? Však jsem sám dost šikovný na to, abych se uživil i bez otcova
majetku. A požehnání mi otec určitě také dá, i když se nebude jednat o to vzácné.“ Ezau toto
uvažování zakončil slovy: „Přísahám na tomto místě, že se prvorozenectví zříkám. Klidně si ho
vezmi a mně dej hrnec s tou pochoutkou.“ Vzal si pak rychle hrnec čočky a snědl ji jako malinu,
napil se a pak odešel. Ezau ani netušil, co kvůli hrnci čočky ztratil – výhody prvorozenectví.
Jakub byl lstivý, chtěl využít toho, že má bratr hlad, a tak s ním smlouval. Chtěl něco za
něco. My se také rádi s někým o něco rozdělíme - o kousek čokolády, o samolepky, ale
vyžadujeme, aby on nám za to dal něco jiného, a častokrát něco lepšího. Pak se chováme jako
Jakub. Ezau zase naletěl mladšímu bratrovi a za chvilkové potěšení, za chutné jídlo, dal bratrovi
velmi vzácnou věc - své prvorozenectví. Dávejme si pozor, abychom se také my nenechali zlákat
nějakým kamarádem. Ten nás může navádět ke špatným věcem, například k tomu, abychom si
koupili v obchodě hračku, která se stejně brzy pokazí, nebo zmrzlinu, i když víme, že nás z ní
bude bolet v krku.

PodÏkov·nÌ
Vážení farníci,
místní organizace KDU-ČSL v Hustopečích, Porubě a ve Vysoké Vám děkují
za projevenou důvěru při letošních volbách do parlamentu. Jsme si vědomi Vaší
přízně, za což Vám patří poděkování.
Rovněž děkujeme naší paní starostce Ing. Julii Vozákové za její angažovanost
ve volbách.

Předsedové MO KDU-ČSL v Hustopečích, Porubě a ve Vysoké

iI
Před několika dny jsme se vrátili z poutního zájezdu do věčného města Říma.
Byla to náročná pouť, která se uskutečnila na konci roku víry. Účastníci zájezdu
tímto děkují našemu milému duchovnímu správci P. Františku Dostálovi, že zorganizoval krásnou pouť a za celou organizaci, starost a zdárný průběh poutě.

Děkují účastníci poutě

Sbírky:

Hustopeče

Špičky

Černotín

Bělotín

30. neděle v mezidobí

Kč 5.567,-

Kč 998,-

Kč 1.335,-

Kč 1.559,-

31. neděle v mezidobí

Kč 11.961,-

Kč 2.729,-

Kč 3.689,-

Kč 3.829,-

POZVÁNKA
Myslivecké sdružení Pobečví Hustopeče n/B, Vás srdečně zve na
slavnostní troubenou Hubertskou mši sv., která bude sloužena
sloužena
17. listopadu v 8 hod. ve farním kostele Povýšení svatého Kříže
v Hustopečích.
Hustopečích. Mši sv. bude celebrovat P. Vojtěch Janšta,
Janšta, spirituál
biskupského gymnázia v Ostravě,
Ostravě, za doprovodu trubačů Vojenských lesů
a statků Lipník nad
nad Bečvou a za zpěvu sboru sv. Huberta z Loučky.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 10. 11. do 17. 11. 2013
Liturgický
kalendář
Neděle
10. 11.

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín

9:30

Špičky

16:30

Za živé a + farníky

Černotín

16:30

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

32. neděle v mezidobí
Pondělí
11.11.

sv. Martin Tourský
památka

Středa
13. 11.

sv. Anežka Česká
památka

Čtvrtek
14. 11.

Bělotín

16:30

Pátek
15. 11.

Hustopeče

16:30

Sobota
16. 11.

Špičky

16:00

sv. Rufus

sv. Albert Veliký

sv. Markéta Skotská,
sv. Gertruda

Hustopeče
Neděle
17. 11.
Černotín
33. neděle v mezidobí
Sbírka na charitu

Bělotín

8:00
9:30
11:00

Úmysl mše svaté
Za + Zdeňku a Roberta Váhalovy,
rodiče, sourozence a živou rodinu
Ke cti sv. Huberta
a za živé a + myslivce ze Špiček
Za + varhaníka Josefa Valentu,
jeho manželku, syna a dvo

Za + Matěje Greše, živou a + rodinu
a dvo
Za + manžela, jeho maminku,
prarodiče a dvo
Za Cecílii Macháňovou, zetě, syna,
vnučku Evu a živou a + rodinu
Za Josefa a Marii Kurovcovy, rodiče,
sourozence a živou rodinu
a za Františka Bartošíka, rodiče,
živou a zemřelou rodinu
Za + Františku Vozákovou, manžela,
2 syny, zetě a živou a + rodinu
Ke cti sv. Huberta
a za živé a + myslivce
Za + Arnošta a Kateřinu Tomáškovy
a živou rodinu
Za + Emila, Emu, Marii a Michala
Gassmannovy a živou rodinu

Oznamy:
Kdo by měl zájem o CD s fotografiemi z pouti, které nafotil pan Gabriel Vyhnánek,
můžete se přihlásit u P. Františka.
Tel. na faru:

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

Webové stránky farnosti: www.ihustopece.cz/farnost/
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