2. neděle postní
1. březen 2015
číslo 9.
ročník X.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Rozpomeň se, Bože, na své slitování, na své milosrdenství,
které trvá věčně. Ať nad námi nejásají naši nepřátelé;
vysvoboď nás ze všech našich tísní!
(Žl 25,6.2.22)

1. čtení: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18
Ev.: Mk 9,2-10
Žl 116

2. čtení: Řím 8,31b-34

Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.

Ohlédnutí za rokem 2014
Drazí bratři a sestry,
vzpomenete si ještě na loňský rok? Žijeme přítomnost a to je třeba.
Ovšem můžeme se ohlédnout za rokem 2014 a uvést si nějaké
informace, jak to vypadá v číslech (čísla v závorkách jsou počty z roku
2013):
farnost Hustopeče n/B
pokřtěných 22 (27), oddaných 1 (9), pomazání nemocných 64 (63) a pohřbených 18
(16)
farnost Špičky
pokřtěných 2 (1), oddaných 0 (0), pomazání nemocných 7 (7) a pohřbených 6 (5)
farnost Černotín
pokřtěných 3 (2), oddaných 1 (1), pomazání nemocných 26 (23) a pohřbených 11
(5)
farnost Bělotín
pokřtěných 10 (6), oddaných 2 (1), pomazání nemocných 12 (8) a pohřbených 4
(10)

NÁKLADY
Hustopeče n/B

Špičky

Černotín

Bělotín

Kč 154.982,70

Kč 26.716,-

Kč 50.601,-

Kč 82.540,-

Opravy, služby a udržování budov

Kč 497.224,-

Kč 732.778,--

Kč 8.236,-

Kč 5.226,-

Pořízení majetku

Kč 719.130,-

---

---

--Kč 2.738,-

Bohoslužebné výdaje a spotřeba energií

Daň z nemovitosti

Kč 977,-

Kč 424,-

Kč 1.929,-

Dary a jiné odvody

Kč 33.041,-

Kč 12.733,-

Kč 11.371,-

Kč 3.173,-

Sbírky k odeslání

Kč 100.500,-

Kč 20.755,-

Kč 41.351,-

Kč 40.213,-

Náklady celkem

Kč 1.505.854,70

Kč 793.406,-

Kč 113.488,-

Kč 133.890,-

Špičky

Černotín

Bělotín

Kč 14.025,-

Kč 4.512,-

Kč 66.578,-

VÝNOSY
Hustopeče n/B
Tržby z prodeje služeb - nájem

Kč 655,-

Kostelní sbírky a ostatní příjmy

Kč 356.997,56

Přijaté dary a sbírky k odeslání a jiné

Kč 757.719,-

Kč 108.583,69 Kč 117.133,21 Kč 102.482,97
Kč 147.134,-

Kč 28.511,-

Kč 28.796,-

Kč 1.115.371,56 Kč 269.742,69 Kč 150.156,21 Kč 197.856,97

Výnosy celkem
Zůstatek v pokladně k 31. XII. 2014
Zůstatek na účtu v bance k 31. XII. 2014

Kč 2.058,Kč 11.273,82

Kč 123.591,-

Kč 4.182,-

Kč 113.637,53 Kč 136.269,48

Kč 30.539
Kč 55.951,96

Farnost Špičky má vypůjčeno od farnosti Černotín Kč 240.000,-

koutek pro děti
26. Elijáš na hoře Karmel
Hospodin na hoře Karmel ukázal Izraelitům, že je pravým Bohem, který dokáže
všechno. Vymyšlený Baal nedokáže nic. Hospodin tehdy zázračně seslal oheň na
připravený oltář.
Uběhly tři roky, co prorok Elijáš odešel od krále Achaba, a z nebe
nespadla ani jedna kapka deště. Král Achab byl čím dál zoufalejší. Země
byla od slunce spálená a už na ní nic nerostlo. Hospodin tehdy znovu poslal
proroka Eiijáše za králem Achabem. Elijáš poslech. Když král Achab uviděl
Eiijáše, začal na něj křičet: „Elijáši, za to sucho můžeš ty!“ Elijáš mu namítl:
„Ne, králi, izraelský národ jsem nepřivedl do neštěstí já, ale ty, protože jsi
opustil Hospodina a klaníš se falešnému bůžkovi Baalovi.“ Pak Elijáš přiměl
krále, aby svolal na horu Karmel Izraelity a Baalovy kněze. Tam se mělo
ukázat, kdo je pravý Bůh -jestli Baal, nebo Hospodin.
Na hoře Karmel se shromáždili Izraelité, Baalovi proroci, Elijáš a král
Achab. Elijáš se ujal slova a přede všemi Izraelity řekl: „Dnes na tomto
místě uvidíte, že Hospodin je pravým Bohem a že on dokáže všechno
a Baal, protože je vymyšlený, nedokáže nic.“ Izraelité pozorně sledovali, co
se bude dít. Baalovi kněží, kterých bylo 450, postavili z kamenů oltář. Na tento oltář
připomínající stůl položili dřevo a maso ze zabitého býčka. To samé udělal i Elijáš s tím
rozdílem, že postavil kamenný oltář pro Hospodina. Nikdo z nich - Elijáš ani Baalovi proroci však nesměl připravený oltář zapálit. Elijáš totiž řekl: „Teď se každý z nás bude modlit ke
svému bohu. Ten bůh, který sešle oheň z nebe a zapálí připravenou oběť na oltáři, ten je
pravý Bůh a tomu jedinému budete věřit.“

Baalovi kněží začali jako první. Hlasitě volali: „Baale, vyslyš nás přece! Baale, sešli nám
oheň!“ a různě u toho poskakovali, až padli únavou. Odpověď ale nepřicházela. Elijáš se jim
smál a řekl: „Tak, teď začnu já.“ Kolem oltáře, který postavil, vyhloubil příkop. Mužům
stojícím okolo poručil vzít nádoby s vodou a celý oltář i se vším, co na něm bylo, třikrát polít.
Elijáš pak poklekl a začal se modlit k Hospodinovi. Nekřičel ani nevolal jako Baalovi kněží.
Věděl, že ho Hospodin slyší. Modlil se takto: „Hospodine, Bože Abrahámův, Izákův
a Jakubův, ukaž všem těmto lidem, že ty jediný jsi pravý Bůh. Odpověz mi, prosím,
Hospodine.“ Dál už nepotřeboval Elijáš o nic prosit. Z nebe spadl oheň na připravenou oběť
a ta začala hořet. Když to lidé uviděli, klekli na kolena a volali: „Hospodin je ten pravý, jediný
Bůh.“ Teď Izraelité konečně pochopili, že Hospodin může udělat všechno, zatímco Baal,
protože je vymyšlený, nemůže dokázat nic. Uznali, že se nechovali správně, když věřili
vymyšlenému bůžkovi Baalovi. Litovali toho a prosili Hospodina o odpuštění. Když pak
Izraelité pozabíjeli všechny Baalovy kněze, Hospodin jim na přímluvu Eiijáše seslal dlouho
očekávaný déšť.

Názorná ukázka. Nečtěte dětem, ale předveďte jim danou situaci.
Připravte si 4 krabičky připínáčků (krabička po 100 kusech) nebo jiných věcí (např.
sirek, lentiiek, rozlámaných špejlí či větviček) tak, aby dávaly dohromady cca 450 kusů), dále
pak ceduli na špejli s nápisem „Bůh“ a krabici s látkou představující horu Karmel. Postupně
položte na krabici s látkou připravené připínáčky (věci), které mají představovat 450
Baalových proroků, a naproti nim položte jeden připínáček (věc) představující Eiijáše.
Pak vedeme rozhovor o tom, jaké to pro Eiijáše muselo být, když byl sám proti tolika
lidem, a co ho vedlo k tomu, že byl tak odvážný. (Na jeho straně byl ještě někdo silnější než
všichni ostatní, byl to Bůh. Vedle Eiijáše pak napíchneme cedulku s nápisem „Bůh“.)
Když se budeš někdy cítit sám, bez kamarádů, vzpomeň si, že I když ho nevidíš, je
s tebou někdo, kdo tě nikdy neopustí, protože tě má moc rád - je to náš dobrý Bůh.

Postní rozjímání
2. neděle postní
Evangelium: Ježíšovo proměnění (Mk 9,1-9)
Část mše svaté, kterou chceme připomenout: Bohoslužba slova – čtení z Písma svatého
Motto: Naslouchání
Pán Ježíš vzal Petra, Jakuba a Jana a vystoupil „na vysokou horu“, aby byli sami a mohli se modlit.
Z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“
Poslouchat a poznávat Ježíše můžeme například z Písma svatého. Kromě toho, že Písmo svaté
můžeme číst sami doma, nasloucháme jeho slovům při bohoslužbě slova. Bohoslužba slova je jednou ze
dvou velkých částí mše svaté. Nestačí slyšet Boží slovo jen ušima, ale je zapotřebí naslouchat mu srdcem
a dovolit mu, aby v nás působilo. Každé Boží slovo (i to, které už jsme slyšeli mnohokrát) a zvlášť
evangelium, nás může pokaždé znovu a jinak oslovit, protože je v něm přítomen sám Kristus.
Úkol: Každý večer si přečíst krátký úryvek z evangelia (nejlépe společně v rodině) a zamyslet se nad tím, co
chce Pán říct právě mně v tuto chvíli. Modlitba není jen mluvení, ale také naslouchání.

K PŘIHLÁŠKÁM DO KNĚŽSKÉHO SEMINÁŘE
Drahé sestry a bratři,
pravidelně se modlíme za kněžská povolání. Každá farnost má svůj den
modliteb za kněžský seminář, v němž se také bohoslovci modlí za Vás. Už léta
konáme děkanátní pouti za nová duchovní povolání a za duchovní obnovu
našich rodin. Zdravá rodina, která zakouší radost z Boha, protože s ním
v životě počítá, protože mu dává první místo, které mu patří, je základem
zdravé církve i prvním kněžským seminářem, kde mohou mladí zaslechnout

Boží hlas a naučit se žít pro Boha a pro druhé. V tyto dny, kdy se podávají
přihlášky do semináře, vás prosím o modlitbu za ty, kteří se pro duchovní
povolání rozhodují. Vás, mladí muži, kteří uvažujete o duchovním povolání,
povzbuzuji. Nebojte se odpovědět na Boží volání ochotným a velkorysým ANO.
Církev potřebuje odvážné a věrné pastýře, svědky a hlasatele Božího slova,
budovatele společenství a služebníky svátostí a lásky. Je to velké poslání,
na které žádný člověk nestačí sám ze sebe, ale pokud se dá Bohu plně
k dispozici, pozná, že On dovede dělat své velké dílo i skrze malé služebníky.
Pokud se rozhodnete a budete letos maturovat nebo máte maturitu již
za sebou, obraťte se na svého kněze, který Vám podá potřebné informace.
Přihlášky se podávají na arcibiskupství do konce března 2015. Modlím se za
Vás a děkuji všem, kteří Vás v tyto dny svou modlitbou provázejí.
Všem ze srdce žehná

arcibiskup Jan

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 1. 3. do 8. 3. 2015
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín
Hustopeče
Špičky

11:00
14:00

Za † Oldřicha Dostalíka a dvo

16:00

sv. Perpetua a Felicita

Heřmanice

18:30

Za † Miladu Vaculovou, manžela, dvo
a živou a † rodinu
Za živou a † rodinu Vozákovou, Bezděkovou
a Hošťálkovou

Neděle
8. 3.
3. neděle postní

Hustopeče
Černotín
Bělotín
Hustopeče

8:00
9:30
11:00
14:00

Neděle
1. 3.
2. neděle postní
Měsíční sbírka

Sobota
7. 3.

•
•
•
•

Úmysl mše svaté
Poděkování za Boží pomoc
a ochranu při podnikání
Za † Antonii Rekovou, za manžela
Františka, za syna Františka a dceru
Antonii a dvo

pobožnost Křížové cesty

Za † Františku Zemánkovou a živou rodinu
Za † rodinu Kajnarkovu a dvo
Za † Trudu Číhalovou

pobožnost Křížové cesty

Ohlášky:
Setkání s biřmovanci v pátek nebude.
Křížové cesty v Porubě a v Miloticích budou bývat v neděli ve 1400 hod. V Černotíně budou 40 minut přede mší
svatou.
Florbalový turnaj pro ministranty se uskuteční v sobotu 14. III. v Hustopečích n/B. Začneme v 830 hod. adorací
v kostele.
Setkání členů Ekonomických rad s otcem arcibiskupem proběhne ve středu 18. III. v 1700 hod. v Hranicích.
Tel. na faru: mobil: 733 741 614
Webové stránky farnosti: www.ihustopece.cz/farnost/
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