6. neděle v mezidobí
15. únor 2015
číslo 7.
ročník X.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Popřej mi sluchu, Bože, rychle mě zachraň! Buď mi
ochrannou skálou, opevněnou tvrzí k mé záchraně, vždyť ty
jsi má skála a má tvrz, pro své jméno mě povedeš a budeš
řídit.
(Žl 31,3-4)

1. čtení: Lv 13,1-2.44-46
Žl 32

2. čtení: 1 Kor 10,31 - 11,1

Ev.: Mk 1,40-45

Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany.

Proč se v postní době
něčeho vzdávat?
OTEVŘÍT SVÉ SRDCE LÁSCE K BOHU
A BLIŽNÍMU
Jaký smysl má pro nás křesťany odpírat
si to, co je samo o sobě dobré a užitečné?
Bible a celá křesťanská tradice učí, že půst
je velkou pomocí v předcházení zlému
jednání. Ježíš ukazuje hluboký smysl postu:
pravý půst je v plnění vůle Nebeského otce,
který „vidí i to, co je skryté“ (Mt 6,18).
Postní doba je příležitostí vrátit se
k postní praxi, která pomáhá potlačit
vlastní egoismus a otevřít srdce lásce
k Bohu a bližnímu. Odříkání se materiálního pokrmu, sytícího tělo, připravuje
člověka, aby naslouchal Kristu a sytil se
jeho slovem spásy. Postem a modlitbou
Bohu dovolujeme, aby přicházel On sám sytit nejhlubší hlad, který
zakoušíme ve svém nitru: hlad a žízeň po Bohu.
ZŘÍCI SE NĚČEHO VE PROSPĚCH DRUHÝCH
Postní doba nám umožňuje uvědomit si těžkou situaci mnoha lidí
a napodobovat jednání Dobrého Samaritána. Můžeme se dobrovolně zříci

něčeho ve prospěch druhých. Vyzývám vás proto, abyste se v postní době
zaměřili na osobní i společný půst, na naslouchání Božímu slovu, na
modlitbu a dobročinnost. Sbírky pro chudé z toho, co jsme si sami odřekli,
jsou totiž prastarou praxí církve od jejích počátků.
Drazí bratři a sestry, otevřme svá srdce pro oživující působení Božího
Slova. Postní doba ať nás skrze naslouchání Slovu, skrze modlitbu a ukázněný životní styl vede k obrácení a upřímné lásce k ostatním lidem.
NA TÉTO ZEMI NEMÁME TRVALOU VLAST
Postní doba rozšiřuje náš horizont, orientuje nás k životu věčnému. Na
této zemi jsme totiž jen poutníci, nemáme zde stabilní vlast, ale hledáme tu
budoucí, jak říká Bible (srov. Žid 11,16). Postní doba nám dává pochopit
relativitu pozemského života a uschopňuje nás k nezbytnému odříkání
a osvobozuje ke konání dobra.
(Benedikt XVI.)

koutek pro děti
24. Hospodin posílal proroky, aby lidem ukázali správnou cestu
Král Achab s královnou Jezábel nařídili Izraelitům klanět se vymyšlenému
bůžku Baalovi. Hospodinu se to nelíbilo, proto poslal k lidem proroka Elijáše.
Králové, kteří vládli po Šalomounově smrti, často zapomínali na
Hospodina a jeho pravidla, kterými se má řídit každý člověk bez
rozdílu. Král Achab patřil mezi ně. Se svou manželkou královnou
Jezábel spolu kralovali Izraelitům. Ale Izraelitům se za jejich vlády žilo
špatně. Byli nešťastní. Král Achab a Jezábel si totiž usmysleli: „My
nemáme rádi Hospodina a nevěříme mu. Nechceme se řídit jeho
radami a pravidly. Uděláme si jiného boha.“ Nechali proto vyrobit
zlatou sochu připomínající člověka, kterou pojmenovali Baal.
Prohlásili, že tato socha je jediný a pravý bůh a že tento bůh přivolává
déšť a bouřky. Kněžím nařídili, aby se k této soše modlili a přinášeli
dary. Říkáme tomu, že přinášeli zápalné oběti, protože tyto dary
(kousky masa nebo obilí) dali do velkého ohně, který hořel na
kamenném stole. Přinesené obilí či kusy masa v ohni shořely. Kouř,
který stoupal vzhůru, měl obměkčit boha Baala, aby se na lidi nezlobil, ale naopak aby
jim dopřál pěkné počasí, zdraví nebo hodně dětí.
Všem Izraelitům pak král poručil: „Na vašeho Hospodina zapomeňte. Od této chvíle
musíte věřit jinému bohu, Baalovi.“ Většina lidí poslechla a dělala to, co chtěl král.
Mysleli si: „Když to říká král a královna, tak to jistě bude dobré.“ Klekali před
vymyšleným bůžkem Baalem, a pravého Boha Izraele - Hospodina -tak zapřeli, jako by
jej vůbec neznali. Proto přestali být šťastní. Když totiž někdo zapře Hospodina, bývá
šťastný jen na chvíli.
Hospodinu však moc záleželo na tom, aby se k němu lidé vrátili. Proto posílal lidem
muže i ženy, kterým říkáme proroci. Hospodin si za proroky volil mladé i staré, chudé i
bohaté, prosté i vzdělané. Jak člověk poznal, že je prorokem? Hospodin k němu
promluvil a pověřil ho úkolem stát se jeho mluvčím. To znamená, že to, co mu Hospodin
řekl, měl povědět všem Izraelitům. Nejčastěji měl lidem připomínat, aby byli věrní
Hospodinu a jeho zákonům a nechovali se jako pohané, kteří věří vymyšleným bůžkům.

Prorok Izraelity nejen napomínal, ale rovněž je povzbuzoval a modlil se za ně. Hospodin
pak skrze proroky dělal také zázraky.
Možná nemůžeš pochopit, proč se Izraelité klaněli vymyšlenému bůžku, když znali
Hospodina. Lidé si odjakživa vytvářeli různé sošky a vkládali do nich svou důvěru. Byly
to neživé předměty, které působily dojmem, že v sobě mají zvláštní moc a přinášejí
štěstí a ochranu před nemocemi a nepřáteli. Je totiž lehčí a jednodušší věřit nějaké věci,
kterou stačí mít jen u sebe, například plyšové hračce, barevnému kamínku, než
Hospodinu, který po lidech vyžaduje určitá pravidla. Dodnes proto u sebe někteří lidé
nosí různé talismany, přívěsky, sošky a věří, že jsou lepší než náš Bůh.

Farní odpoledne v Černotíně.
Na neděli 1. 12. připravila naše farnost Farní odpoledne. Nejprve jsme se
sešli v kostele na adoraci a svátostném požehnání. Následovalo přátelské
posezení ve Společenském centru. Naše pozvání přijali kněží P. Jiří Doležel,
děkan z Hranic, P. Jiří Rek, náš rodák, a P. Bohumil Vícha, který u nás působil
v 80. letech a nyní působí ve farností Dobrá na Frýdecko-Místecku. Samozřejmě
nechyběl náš pan farář, P. František. Děti mohly být s námi, nebo se mohly
zúčastnit připraveného tvořivého programu.
Chci poděkovat všem, kteří přispěli k organizaci, občerstvení i úklidu. Vidím
jako důležité, že se sejdeme i mimo bohoslužby, že se umíme na něčem domluvit
a navzájem si pomoci. Proto mě toto setkání, na kterém se sešli farníci od těch
nejmladších, jako pětiměsíční Ondrášek, až po ty starší, moc potěšilo. Každý
máme ve farnosti své místo a můžeme společně prožít krásné chvíle.
Přečíst si o setkání a podívat se na fotky můžete i na stránkách obce
Černotín.
Ohlášky:
❄

❄

❄
❄
❄
❄
❄

Popeleční středa je dnem přísného postu, kdy platí zdrženlivost od masa a újma v jídle (zdrženlivost
od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let). Tímto dnem nám začíná postní doba!
Trvá 40 dní, nepočítají se neděle (proto se začíná ve středu před první nedělí postní). Celá postní
doba je časem, v němž se církev zvláště věnuje kajícnosti.
Také v letošní postní době se můžeme zapojit do postní almužny. Můžete si vzít papírovou
pokladničku, do které střádejte. Pamatujme na vdovu z
Evangelia, kterou Ježíš pochválil, i když vhodila jen asi dva
haléře. Příklad: když Vám v obchodě vrátí drobné, tak je můžete
vhodit do pokladničky, děti místo lízátka či čokolády mohou daný
obnos věnovat na potřebné (tak se učí solidaritě).
Biřmovanci se sejdou v pátek v 1900 hod. v kostele v Hustopečích.
Děti, které půjdou k 1. svatému přijímání ve Špičkách budou mít přípravu v sobotu po mši svaté ve
Špičkách na faře.
Křížové cesty v Porubě a v Miloticích budou bývat v neděli ve 1400 hod. V Černotíně budou 40
minut přede mší svatou.
Svátost smíření v Hustopečích bude v pátek od 1530 do 1600, kdy začne křížová cesta.
Víkend pro děvčata na faře v Hustopečích proběhne od pátku 27. 2. od 15:00 h. do neděle 1. 3.
(zakončení mší svatou). Prosím rodiče, aby potvrdili účast do pondělí 23. 2. buď emailem, nebo
telefonicky.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 15. 2. do 22. 2. 2015
Liturgický
kalendář
Neděle
15. 2.
6. neděle v mezidobí
Pondělí
16. 2.
sv. Julijána

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Za Cecilii Vahalovou, manžela, jejich rodiče
a sourozence

Špičky

9:30

Za živou a † rodinu Vyhnánkovu

Bělotín

11:00

K životnímu jubileu Jozefa Poláka,
za dar zdraví a Boží požehnání

Špičky

16:30

Za † Marii Susı́kovou, jejı́sestru Ludmilu,
Boženu a bratra Josefa

Středa
18. 2.
Popeleční středa

Nejdek

13:00

Černotín

16:30

den přísného postu

Hustopeče

18:00

Čtvrtek
19. 2.

Requiem za † Jiřího Matušku
Za † kně ze Jaroslava Ruš ara, rodič e
a sourozence
Za † Miladu Kalichovou, živou a † rodinu
Kalichovu, Hajdovu a Haškovu

Bělotín

16:30

Za Thomase a Bertolda Keiner

16:00

pobožnost Křížové cesty

16:30

Za † rodič e Josefa a Otý lii Pivodovy,
dva syny, dvě snachy, tři zetě a vnuka

Špičky

16:00

Za † Stanislava Polednu, ž ivou a † rodinu
a dvo

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

Za Josefa Jaška, Josefa Horáka,
rodiče z obou stran, živou rodinu a dvo
Za ž ivé a † farníky
Za † Annu Stodů lkovou a † rodinu
Stodůlkovu a Kovářovu

Hustopeče

14:00

pobožnost Křížové cesty

bl. Godšalk

Pátek
20. 2.

Hustopeče

sv. Hyacinta Marto

Sobota
21. 2.
sv. Petr Damiani

Neděle
22. 2.
1. neděle postní
Sbírka na Haléř sv. Petra

Církev se směje
Přišel Ďábel k právníkovi do kanceláře a povídá mu: „Zařídím, aby Tvůj plat byl
10x vyšší, abys měl ty nejlepší klienty, budeš mít 5 měsíců dovolené, všechny případy
vyhraješ, lidé Tě budou mít rádi a dožiješ se 100 let. Jediné, co za to chci, je duše Tvé
ženy, tvých dětí a dětí Tvých dětí. Ty budou už navěky odsouzeny k pekelným
mukám.“ Právník se chvíli zamýšlí a pak se podezřívavě zeptá: „A kde to má nějaký
zádrhel?“
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.

