22. neděle v mezidobí
30. srpen 2015
číslo 35.
ročník X.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále k tobě volám. Tys
totiž, Pane, dobrý a shovívavý, nejvýš milosrdný ke všem,
kdo k tobě volají.
(Žl 86,3.5)

1. čtení: Dt 4,1-2.6-8
2. čtení: Jak 1,17-18.21b-22.27
Ev.: Mk 7,1-8.14-15.21-23
Žalm 15

Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku?

Máš ho prokouknutého?
Židé reptali proti Ježíšovi, že řekl: „Já jsem
chléb, který sestoupil z nebe.“ Namítali: „Copak
to není Ježíš, syn Josefův? Známe přece jeho
otce i matku.“ (Jan 6,41)
Poměrně snadno nabýváme dojmu, že
druhého známe, že ho máme prokouknutého.
Víme, co od něj můžeme a nemůžeme čekat.
A leckdy k podobnému postoji dospějeme
překvapivě rychle.
Druhá osoba však zůstává vždy tajemstvím,
které úplně neprozkoumáme. Pocit, že druhého
máme přečteného, je podezřelý a měli bychom
se zarazit.
Navíc často soudíme povrchně, podle zdání.
Zapomínáme, že co je důležité, je očím
neviditelné (Malý princ). Zaškatulkováním
druhého se ochuzujeme o objevování jeho
tajemství, o mnohé obohacení, které mohl vnést
do našeho života.
Tím spíš pro nás bude vždy tajemstvím
Ježíšova osoba. Pokud máš pocit, že o něm víš
dost a znáš ho, máš o něm nejspíš velmi omezenou představu. A o mnoho se ochuzuješ.
Odvážíš se dobrodružství poznávat Ježíše stále víc skrze přátelství a život s ním?

Deset zlatých pravidel katechety
a jeho desatero
Deset zlatých pravidel katechety
1. Katecheta zná každé dítě jménem.
Tím, že se katecheta naučí jméno
každého dítěte už od prvních
setkání, dává najevo, že je každý
v jeho očích důležitý a že o každého
má zájem. „Já jsem Hospodin, který
Tě volá jménem“ (Iz 45,3).
2. Snaží se setkat s rodiči dětí. Poznání
rodinného kontextu, ve kterém každé
z dětí žije, umožňuje pochopit
některé zvláštnosti jejich chování
a pomáhá se vyvarovat chyb v případě delikátních situací.
3. Pomáhá každému, aby se cítil příjemně. Přivítá děti vřelými slovy,
pronese něco milého, zeptá se na něco: „Tak, Františku, co tvoje
rýma – už je to lepší?“
4. Dává důvěru. Svěřuje dětem zodpovědnost za různé aktivity a dává
jim důvěru: „Petře, postarej se o přehrávač a dej tam cédéčko
s úvodní písničkou.“ „Kdo by mohl přinést nějakou sladkost
k Damiánovým narozeninám?“
5. Hodnotí schopnosti. Chválí toho, kdo se choval dobře, děkuje tomu,
kdo něco udělal pro skupinu: „Musíme poděkovat Jirkovi a Aničce,
kteří na dnešek připravili tuto krásnou modlitbu!“ Nenechává číst
toho, kdo zadrhává v řeči, ale místo toho ho pochválí, protože
namaloval krásný obrázek.
6. Povzbuzuje děti k tomu, aby se zapojily. Dělá to tak, aby se děti
nespokojily jen s opakováním toho, co slyší, ale vyzývá je k tomu,
aby během práce s textem vyjádřily své dojmy a zkušenosti. „Chtěla
jsi něco říci?“; „Souhlasíš s tím, Marku?“
7. Neříká nahlas své soudy. Nemá osobní připomínky ke způsobu,
jakým děti vyjadřují své dojmy a svou víru. Snaží se laskavě reagovat
na to, co od dětí slyší. „Chápu velmi dobře, že je pro tebe obtížné
věřit, že Ježíš vstal z mrtvých.“

8. Respektuje soukromí dětí. Umí být diskrétní a záměrně nechce po
dětech, aby se mu svěřovaly. „Dám vám teď jednu takovou osobnější
otázku. Každý se nad ní může zamyslet sám. Svou odpověď ale
nemusíte říci tady mezi námi.“
9. Pozitivně hodnotí jejich „kulturu“. Může například jedno
odpoledne strávit u televize, podívat se na oblíbený pořad dětí a pak
s nimi o něm mluvit. „Snažím se dívat pravidelně na oblíbené pořady
dětí,“ potvrzuje Eliška, protože ony jsou rády, když o tom, s někým
dospělým mohou mluvit – vytváří to atmosféru jakéhosi spiklenectví
(sounáležitosti)“.
10. Dodrží slovo. Když katecheta slíbí, že něco udělá, musí své slovo
dodržet. „Pro děti je důležité, že je někdo bere vážně,“ říká katecheta
Albert. „Mají živý smysl pro spravedlnost a nespravedlnost; nemají
rády, když se nedodržují sliby.“

Desatero katechety
1. Ve své farní komunitě buď všemi způsoby, které dané potřeby
vyžadují, ve službě výchovy k víře.
2. Buď přívětivý vůči všem, rodičům i dětem, aby se ve tvém úsměvu na
rtech každý setkal s dobrotou boží, která nás činí šťastnými.
3. Každý den se modli za děti a jejich rodiny, aby Duch svatý osvítil tebe
i je na cestě života.
4. Komunikuj a spolupracuj s farářem a s ostatními katechety a často se
s nimi setkávej.
5. Čti a rozjímej Boží slovo, abys přizpůsobil svůj život Kristu a abys
mohl jeho samého věrně předávat druhým podle okolností, ve kterých
se nacházíš.
6. Nepřebírej styl nudného nebo přísného učitele či učitelky, nenazývej
náboženství „hodinou“, ale spíše setkáním nebo zkušeností
křesťanského života.
7. Nezanedbávej svou rodinu tím, že budeš zůstávat příliš dlouho ve
farnosti; spíše se ji snaž zapojit do své služby.
8. Buď připraven použít Slovo, mluvit se všemi, sdílet se o radosti a naděje, potěšit toho, kdo to potřebuje.
9. Neměj jiné touhy, než ty, které si Ježíš přál pro druhé: aby měli život
v plnosti, aby žili v radosti, aby byli dokonalí v jednotě.
10. Účastni se eucharistie vždy, když můžeš, osobně prožívej svátost
smíření a každý večer pros Ducha svatého, aby podepřel tvé
povolání.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 30. 8. do 6. 9. 2015
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Špičky

10:00

Bělotín

11:00

Za městys Hustopeče nad Bečvou
a živé a † občany
Za † Jaroslavu a Jaromíra Rušarovy,
rodiče z obou stran a za živou rodinu
Za živé a † farníky

Špičky

17:30

Na poděkování za dar obdržených milostí,
pro rodinu Výhnánkových a Heiderových

Černotín

17:30

Za † Josefa Dobeše, manželku, syna, zetě,
živou rodinu a dvo

Bělotín

17:30

Za † maminku k nedožitým
90. narozeninám a dvo

Hustopeče

18:00

Za † Ludmilu Frankovou, manžela a bratra
Františka
Za živou a † rodinu Biskupovu, Kremlovu
a dvo

Heřmanice

16:30

Za živou a † rodinu Tomanovu a Kajnarovu

Špičky

18:00

Za † Josefa Sůkala, sourozence a rodiče
z obou stran

Hustopeče

8:00

Za Marii Pavlicovou, živou a † rodinu

Černotín

9:30

Za † Marii Stehlíkovou, manžela, rodiče,
živou a † rodinu

Bělotín
Dub

11:00
15:00

22. neděle v mezidobí

30. 8.
Pondělí
31. 8.

sv. Rajmund Nonnatus

Středa
2. 9.

sv. Justus

Čtvrtek
3. 9.

sv. Řehoř Veliký,
památka

Pátek
4. 9.
sv. Rozálie z Viterba

Sobota
5. 9.
sv. Viktorin (Vítězslav)

23. neděle v mezidobí

6. 9.
Měsíční sbírka

Sbírky:
20. neděle v mezidobí
21. neděle v mezidobí

Za † rodiče Dostalíkovy a vnuka
Za živé a † farníky a občany z Dubu

Hustopeče

Špičky

Černotín

Bělotín

Kč 4.015,Kč 4.708,-

Kč 3.400,Kč,-

Kč 1.343,Kč 1.399,-

Kč 1.938,Kč 3.460,-

Ohlášky:
Plán pro biřmovance: 1) Dopisy pro otce arcibiskupa, prosím, abyste odevzdali
do konce měsíce srpna. 2) V pátek 4. září se sejdeme v 1900 hod. a proběhne
zkoušení, které bude písemnou formou. 3) Zpověď bude možné přijmout v sobotu
5. září nebo 12. září. 4) Nácvik obřadu biřmování bude v sobotu 12. září v 800 hod.
Tel. na faru: mobil: 733 741 614
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.

