2. neděle v mezidobí
18. leden 2015
číslo 3.
ročník X.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Ať se ti koří celá země, Bože, ať ti zpívá, ať opěvuje tvé
(Srov. Mt 3,16-17)
jméno.

1. čtení: 1 Sam 3,3b-10.19
Žl 40

2. čtení: 1 Kor 6,13c-15a.17-20
Ev.: Jan 1,35-42

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

Ranní modlitba - jednoduše
Probudili jsme se ze spánku,
který nás odděluje od včerejška.
Probuzení nám nabízí novou skutečnost,
den, který tu nikdy před tím nebyl,
neznámý čas a prostor,
který se před námi rozprostírá
jako zasněžené pole, jež dosud nikdo nepošlapal.
Poprosme Pána, aby požehnal tento den
a nás v něm.
Když už jsme to udělali, vezměme svou žádost vážně.
Jsme Bohem požehnaní,
Jeho požehnání s námi bude vždycky
ve všem z naší činnosti,
co je schopno toto požehnání dostat.
Ztratíme ho, jedině když se odvrátíme od Boha.
Ale i tehdy bude Bůh stát při nás,
připraven přijít nám na pomoc,
připraven dát nám zpět milost,
kterou jsme odmítli.

koutek pro děti
20 . P ř en es en í Ar ch y úmluv y do J er uz a lé m a
David se stal druhým izraelským králem. Měl rád Hospodina a snažil se ho
poslouchat. Do Jeruzaléma nechal přenést vzácnou Archu úmluvy, aby byl
Hospodin nablízku všem lidem.
Když zemřel král Saul, stal se David novým králem Izraele.
Přestože byl teď David nejmocnějším člověkem v zemi, uvědomoval
si: „Jsem sice král a vládnu lidem, ale mým králem je Hospodin. Lidé
musejí poslouchat mne, ale já musím poslouchat Hospodina."
Hned na začátku kralování se mu velice dařilo, vždy se totiž radil
s Hospodinem, co má udělat. Vyhrál mnoho bitev a dokonce získal
i jedno slavné město, Jeruzalém, který se pak stal hlavním městem
Izraelitů. Okolo Jeruzaléma dal vybudovat mohutné hradby. Tesařům
a zedníkům pak přikázal, aby mu zde postavili královský palác.
Tomuto městu se časem začalo říkat město Davidovo.
Král si přál proslavit toto město nejen jako město Davidovo, ale
především jako město Hospodinovo. Chtěl, aby v tomto městě lidé
věděli, že je s nimi Hospodin, ke kterému se zde mohou modlit, klanět se mu, chválit ho
a prosit ho o požehnání. A protože tam, kde je Archa úmluvy, je i Hospodin, rozkázal
přenést vzácnou Archu do Jeruzaléma. Vyslal pro ni své nejlepší vojáky.
To byla sláva, když se Archa úmluvy nesená vojáky blížila k Jeruzalému. Lidé
kolem ní zpívali a jásali radostí, hráli na citery a tamburíny. Sám král David tancoval se
svými služebníky před Archou a hrál na citeru. Tak projevoval svou radost. Vůbec mu
nevadilo, zeje někomu pro smích. Některým totiž připadlo nedůstojné, aby král takto
tančil mezi prostými lidmi. David si myslel své. Měl velkou radost, že jim teď bude
Hospodinu nablízku, proto tančil a zpíval z celého srdce.
V Jeruzalémě uložili vojáci Archu do zvláštního stanu. Tímto ale slavnost
neskončila. Lidé se ještě dlouho veselili. Král totiž pro celé město uspořádal velikou
hostinu.
David měl ještě v úmyslu vystavět Hospodinu veliký chrám, kde by se uložila
posvátná archa úmluvy, ale prorok Nátan mu oznámil, že si to Hospodin zatím nepřeje.
Chrám mu měl postavit až jeho syn Šalomoun.
Králi Davidovi vůbec nevadilo, že se mu někteří lidé smějí, když tančí před Archou.
Všechny takové posměváčky nechal být a tančil, jak jen nejlépe uměl. Měl velkou
radost, že nejen jemu teď bude Hospodinu nablízku. Měl Hospodina rád a tancem mu to
chtěl dokázat. Nám se také mohou některé děti či dospělí smát, že chodíme do
náboženství, do kostela nebo dokonce v kostele ministrujeme či pomáháme se zpěvem.
V těchto chvílích se můžeme zachovat jako král Dávit a nevšímat si těchto hloupých
řečí. V modlitbě pak můžeme říci Pánu Ježíši: „Pane Ježíši, děkuji, že jsi mi tak blízko
a že se s tebou nemusím ničeho bát."

Farní odpoledne se uskuteční v neděli 1. února 2015 v Černotíně.
Program: 14.30 Adorace v kostele sv. Cyrila a Metoděje; 15.00 přátelské setkání ve
Společenském centru v Černotíně, které bude zahájeno krátkým vystoupením dětí
z náboženství. Účast přislíbili někteří kněží, kteří v naší farnosti působili. Nenechte si
proto ujít příležitost znovu se s nimi setkat. Těší se na Vás P. František a tým organizátorů.

Tříkrálová sbírka 2015
Částka v závorce je výtěžek v loňském roce.
Hustopeče n. B. 37.888,- Kč (34.720,-)
Špičky
9.724,- Kč (8.645,-)
Poruba
23.865,- Kč (19.604,-)
Černotín
13.891,- Kč (12.672,-)
Vysoká
8.255,- Kč (9.370,-)
Hluzov
9.590,- Kč (10.343,-)
Dub
3.063,- Kč (3.421,-)
Bělotín, Kunčice a Nejdek
Hranické Loučky 2.260,- Kč (1.937,-)
celkem 29.195 Kč
Heřmanice
3.910,- Kč (2.450,-)
Milotice n. B.
10.332,- Kč (11.347,-)
Celkem

151.973,- Kč (146.157,-)

Bůh žije v nás
„Bůh je duch“ a jeho přítomnost je neviditelná. Žije v nás
neustále: ve chvílích temnoty, stejně jako v okamžicích plného
světla. Přebývá v duši každého člověka. Bůh k nám mluví.
Bůh k nám nemluví vždy řečí, která se dá jednoduše převést do
lidských slov. Promlouvá k nám především v tichu.
Modlitba je pokojná síla, která na
člověka působí a nedá mu jen tak
dřímat. Z ní čerpáme sílu. Buď si jist, že
Bůh tě slyší.
Myslíme si snad, že k modlitbě je
zapotřebí mnoha slov? Ne! Víme, že i pár
slov, často velmi neobratných, stačí
k tomu, abychom mohli Bohu všechno
odevzdat, své obavy i své naděje. Jestliže
se
odevzdáme
Duchu
svatému,
nalezneme cestu, která vede z neklidu
k důvěře. Bůh nemůže než milovat. Na
každého lidského tvora se dívá
s nekonečnou láskou a s hlubokým
soucítěním. Pochopíme-li, že Bůh miluje
i toho nejopuštěnějšího člověka, naše srdce se otevře druhým,
budeme vnímavější k důstojnosti každé osoby. Jedině soucit nám
umožňuje vidět druhého takového, jaký je. Pohled lásky spatří
v každém člověku hlubokou krásu lidské duše.
(www.pastorace.cz)

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 18. 1. do 25. 1. 2015
Liturgický
kalendář
Neděle
18. 1.
2. neděle v mezidobí
Pondělí
19. 1.

sv. Márius a Marta
a jejich synové

Středa
21. 1.

sv. Anežka Římská
památka

Čtvrtek
22. 1.

sv. Vincenc

Pátek
23. 1.
sv. Ildefons

Sobota
24. 1.
sv. František Saleský
památka

Neděle
25. 1.
3. neděle v mezidobí

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Za † kněze rodáky z naší farnosti

Špičky

9:30

Za † Stanislava Humplı́ka
a ž ivou a † rodinu

Bělotín

11:00

Za † Annu a Jana Němečkovy, dceru a syna
a za dar zdraví

Špičky

16:30

Volná intence

Černotín

16:30

Za † Marii SD nejdrlovou, manž ela, dvo
a živou rodinu

Bělotín

16:30

Za † Josefa Martı́nka, Pavla Pavlı́ka
a rodinu a dvo

Hustopeče

14:00

Requiem za † Antonína Váňu

Hustopeče

16:30

Na poděkování PB a PM, s prosbou o dar
zdraví a další Boží pomoc a požehnání

Špičky

16:00

Za † Zdeň ka Strnadla, rodič e z obou stran
a syna Zdeňka

Hustopeče

8:00

Za † Kvě toslavu Filkovou
a ž ivou a † rodinu

Černotín

9:30

Za † Jaroslava a Josefa Rekovy,
rodič e a ž ivou a † rodinu

Bělotín

11:00

Za ž ivé a † farnı́ky

Kunčice

14:00

Za živé a † farníky a občany Kunčic

Ohlášky:
❄ Biřmovanci se sejdou v pátek 23. ledna v 19 hod. v kostele v Hustopečích.
❄ Čtení na pokračování pro děti, které nabízí bratr jáhen Josef Janšta, si můžete nechat
zasílat na svůj e-mail, když se přihlásíte na adresu: spis.jansta@seznam.cz.
❄ Intence na první polovinu roku 2015 si můžete chodit zapisovat.
Tel. na faru: mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040
Webové stránky farnosti: www.ihustopece.cz/farnost/
ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín v nákladu 330 kusů. Vydává
P. František Antonín Dostál.

