číslo 42.
14. října AD 2012

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

Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí?
Ale u tebe je odpuštění, Bože.
Žl 130,3-4
1. čtení: Mdr 7,7-11
Žalm 90

2. čtení: Žid 4,12-13

Ev.: Mk 10,17-30

Nasyť nás, Pane, svou slitovností,
abychom se radovali.

Nenalézáme-li žádný
důvod k radosti
Bůh v nás přebývá už od okamžiku stvoření a jeho přítomnost nás vábí,
abychom k němu přišli. Jsme chrámy Ducha svatého: jsme nekonečně bohatí. Náš
život se může změnit v nebe na zemi, budeme-li na toto tajemství dbát.
Nenalézáme-li momentálně ve
svém životě žádný důvod k radosti,
zůstává nám možnost radovat se
z radosti Boží a štěstí, přítomného
neustále v hloubi naší duše. Víra nás
učí, že Bůh je všudypřítomný. Není
tedy třeba pochybovat o jeho přítomnosti v nás. Nosíme v nitru toho,
jenž je radostí a štěstím. Ať se stane
cokoliv, ať se cítíme jakkoliv, vždycky se můžeme radovat z jeho štěstí.
Radovat se z radosti druhých je znamením lidské zralosti. Jestliže jsme se tedy
naučili mít radost z Boha samého, objevili jsme nevyčerpatelný zdroj radosti,
protože Boží radost je nekonečná.
Zpracováno podle knihy W. Stinissena

koutek pro děti
7. Cyril měl za svůj vzor svatého Řehoře, který psal knihy o Pánu Bohu
Holky se často vidí jako zpěvačky ze SuperStar či princezny
z pohádek. Jako chce být skoro každý kluk šikovný hokejista jako Jágr
nebo fotbalista Messi, tak i Cyril měl v dospívání svůj vzor, kterému se
chtěl podobat. Jmenoval se Řehoř Naziánský. Byl to biskup, který žil
hodně dávno (ve 4. století). Na Řehoři Cyril obdivoval, že jako
spisovatel napsal krásné knihy plné básní o Pánu Bohu. Cyril rád četl
Řehořovy knížky, které nebyly tenké sešitky. Možná byste se divili, ale
Cyril dokonce na sv. Řehoře vymyslel báseň, kterou napsal na zeď ve
svém pokoji. Stálo v ní: „Ó Řehoři, člověče tělem, ale duší anděle!
Ačkoli byls člověk tělem, zdál ses být andělem. Neboť ty stále jsi
oslavoval Boha a mluvil jsi o víře v něho. Proto přijmi i mne, který se
k tobě obracím s láskou a vírou, a buď mi učitelem a osvětitelem."
Byla to vlastně modlitba, ve které Cyril prosí svatého Řehoře
o přímluvu. Viděl v Řehořovi vzor, měl ho rád a věřil, že když se na něj bude obracet,
tak mu Řehoř vyprosí sílu dělat věci čím dál lépe. Pomůže mu, aby nezapomínal na
Pána Boha, který ho má rád, a z lásky k němu se bude snažit být pilnější a ochotnější.
Každé ráno, když se Cyril probudil a podíval se na slova vyrytá na stěně, poprosil
svatého Řehoře, aby ho i dnes naučil, jak má po celý den dělat radost Pánu Ježíši. Děti
mají často za vzor nějakého sportovce, zpěváka, zpěvačku nebo pohádkovou postavu.
Může to být ale i někdo z blízkých - maminka, tatínek, strýc či paní učitelka. Co se na
nich dá obdivovat? Jak vypadají, nebo spíše jací jsou? Rodiče ti mohou pomoci najít si
vzory i mezi lidmi, kteří jsou radostní a je s nimi dobře. Seznámí tě například s pánem,
paní nebo starším klukem, kteří se snaží dělat lidem kolem sebe radost. I na tvém
kamarádovi se dá jistě najít něco pěkného, v čem by pro tebe mohl být vzorem a ty jsi
ho vtom mohl napodobovat.
Koho máš za vzor ty? Co se ti na něm líbí a co bys chtěl také dokázat stejně jako on? Jak to
udělat, abys mu byl podobný?

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
Svědectví - jak mě Bůh k přivedl k Němu (dokončení)
Od svých dětských let jsem byl vždy vášnivým čtenářem, takže mě vždy
zaujali knihy, které vyjadřovali jiný než ten materialistický světový názor ať už to byly např. pohádky, knihy Karla Maye, anebo různá scifi literatura.
Ale až na vysoké škole jsem se setkal s literaturou, která pojednávala
o nejrůznějších duchovních tématech např. včetně různých záhad, různých
názorech o životě po smrti např. včetně převtělování. Tyto věci mě velice
bavili. Moje první vysoká škola mě však nebavila, a já jsem hledal pomoc
a řešení této pro mě tak těžké situace. Tenkrát jsem se právě poprvé setkal
s křesťany a s křesťanstvím. Byla to pro mě psychická pomoc v mé
nezáviděníhodné situaci, kdy jsem hledal cestu, jak odejít z VŠ kde mě to
tedy nebavilo. Radili mi jednak, abych se modlil k Bohu, ať mě ukáže moji

cestu, a také mi radili, jak se lze přijetím Ježíše Krista stát skutečným
věřícím (neboť o tom, že existuje Bůh, jsem ani tehdy již nepochyboval).
No a Boží milost mě ani navzdory mé tehdejší nevěře nenechala bez
pomoci, a já jsem skutečně studia na mé první VŠ úspěšně zanechal
a nastoupil na druhou, která pro mě již byla tou pravou, a tu jsem již
s výborným prospěchem absolvoval. Nyní na ní pokračuji jako doktorand.
Na této VŠ jsem se zpočátku od křesťanství a tedy od Boha navzdory Jeho
milosti ke mě sice vzdaloval a hledal jsem cestu spíše v jiných duchovních
systémech – např. v buddhismu či východní spiritualitě i jiných, ale pak
přece jsem se s křesťanstvím znovu začal setkávat v různých situacích či
různých podobách, které na mě opět začaly působit povzbudivě a nadějně.
Po třech letech studia na této škole přišlo ono krásné a slunečné léto
1997, které však na začátku bylo ve znamení oněch katastrofálních záplav
na Moravě a u nás ve východních Čechách. Teprve až v srpnu tohoto léta
jsem už definitivně věděl, že se chci stát křesťanem a konečně jsem v sobě
nalezl odvahu a pomodlil se k Pánu Ježíši, aby vstoupil do mého života, a tak
jsem se stal z Boží milosti znovuzrozeným věřícím – křesťanem.
Dnes mám tedy za sebou přes 2,5 roku života víry, a jsem za to Bohu
neskonale vděčný, že se mě ujal a vytáhl mě z bídy a beznaděje. Vím, že
k dokonalosti jsem zatím sice stále ještě hodně a hodně a na hony vzdálen,
ale přece vím, že už teď i tak Pán proměnil moje srdce od různých zlých
vlastností, jako např. závist, sobectví, pýcha, nevděčnost za vše dobré
a neschopnosti vážit si života a jeho darů.
můj život jak už zde na zemi, tak i po celou věčnost - tedy celá moje
existence, má a vždy bude mít díky mému osobnímu vztahu s Věčným
Stvořitelem dokonalý smysl a náplň.
Marcel

Oznamy:
•

•

•

Ve středu 17. 10. 2012 pojedeme na pouť na Svatý Hostýn. Vyjíždí se v 7:00 hodin
z Bělotína, 7:05 z Kunčic, 7:10 ze Špiček, 7:15 z Hluzova a počká se v Černotíně. Druhý
autobus pojede v 7:00 hodin z Vysoké, v 7:10 z Poruby, 7:15 z Hustopeč, 7:20
z Hranických Louček, 7:25 z Milotic a připojí se k prvnímu v Černotíně. Mše svatá bude
na Hostýně v 9:15. Před ní můžete využít příležitost ke svátosti smíření. Zpět bychom
z Hostýna odjížděli přibližně ve 14:00 hodin. Nezapomeňte si s sebou vzít teplé oblečení
a kancionály! Cena dopravy bude 150 Kč.
Víkend pro ministranty a zájemce o ministrování proběhne tento víkend na faře
v Hustopečích. Zahájení bude v pátek 19. X. v 1600 hod. a ukončení bude v neděli po mši
svaté. Sebou si vezměte karimatku, spacák a koláč od maměnky. Svou účast nahlaste
do středy večera buď telefonem, a nebo e-mailem: fad.tistin@seznam.cz
Setkání biřmovanců bude v pátek 19. X. Sejdeme se po mši sv. na faře. Vezměte
s sebou dopis pro otce arcibiskupa!!!

POŘ
POŘAD BOHOSLUŽEB
od 14. 10. do 21. 10. 2012
Liturgický kalendář

Neděle
14. 10.
28. neděle v mezidobí

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín
Pondělí
15. 10.
Sv. Terezie od Ježíše,
památka
Středa
17. 10.
Sv. Ignác Antiochijský
Čtvrtek
18. 10.
Sv. Lukáš, svátek

Špičky

Úmysl mše svaté
Za Jana a Marii Jakešovy,
P. Jaroslava Novosada,
Marii Smrčkovou, živou rodinu a dvo

Za farníky
Za + Marii, Emu a Emila
11:00
Gassmannovy a živou rodinu
15:00 Requiem (+ Marie Štramberská)

Černotín

17:00

Bělotín

18:00

Za + Annu Kainarovou, sestru
a živou rodinu
volná intence

Pátek
19. 10.
Sv. Gratus

Za Josefa Rýpara, manželku, dcery,
Hustopeče 18:00 snachu Jarmilu a dvo
Za + Valentina a Marii Kopřivovy

Sobota
20. 10.
Sv. Irena

Heřmanice 16:00
Špičky

Neděle
Hustopeče
21. 10.
29. neděle v mezidobí Černotín
Sbírka na misie

Bělotín

Za živé a + farníky
a občany Heřmanic

18:00
8:00

Za živé a + farníky z Dubu

9:30

volná intence
Na poděkování za 70 let života,
11:00
s prosbou o další pomoc Boží

Sbírka z neděle 7. X.: Hustopeče 10.008 Kč, Špičky 1.314 Kč, Černotín 4.108 Kč
a Bělotín 2.659 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.

