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Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Jsi spravedlivý, Hospodine, a správné je tvé rozhodnutí;
jednej se svým služebníkem podle svého milosrdenství.
(Žl 119,137.124)

1. čtení: Iz 35,4-7a
Žalm 146

2. čtení: Jak 2,1-5

Ev.: Mk 7,31-37

Duše má, chval Hospodina!

Nacházela štěstí v tom,
že ho sama přinášela druhým
Jistá mladá žena mi
vyprávěla příběh o své
matce. Když jednou od
této mladé ženy odjeli
z návštěvy její rodiče,
telefonoval jí večer otec
a sdělil jí velmi špatnou
zprávu. „Otec mi řekl, že
když letadlo začalo klesat
na přistání, matka dostala
infarkt. O dva dny později
jsem tak sama nastoupila
do letadla, abych letěla
na pohřeb.“
Vyprávěla, že to byl dlouhý a smutný let. Dívala se z okna na krajinu, která
pod ní ubíhala, a přemýšlela o tom, jak asi matka prožívala své poslední
okamžiky na tomto světě. Byla se svým životem spokojená? Umírala s pocitem
uspokojení, nebo s pocitem lítosti? Bála se, nebo cítila pokoj? Věděla, jak moc ji
druzí milovali? Mnohokrát se jí oči zalily slzami.

Když přistála, jela rovnou do pohřebního domu. Byly zrovna návštěvní
hodiny a v místnosti bylo mnoho lidí, kteří hráli v životě matky nějakou roli.
Místnost byla naplněna atmosférou lásky. Jelikož dcera žila již dlouho v jiném
městě, mnoho lidí neznala a stále se ptala otce, kdo je kdo.
V koutě seděla jakási osamělá žena. Dcera se ptala otce, kdo to je, otec to
ale nevěděl. Pak se ptala některých matčiných nejbližších přátel, ale onu cizí
ženu neznal nikdo. Přišla tedy za ní, posadila se vedle ní a řekla: „Jsem nejmladší
dcera. Všichni jsme si říkali, že nevíme, kdo vlastně jste. Proto mě zajímá, jak
jste poznala mou matku.“
Žena odpověděla: „Je mi líto, ale já jsem vaši matku skoro vůbec neznala.“
Dcera byla trochu zmatená a ptala se: „Tak proč jste přišla?“ Žena zvolna
odpověděla: „Před mnoha lety jsem procházela velmi těžkým životním
obdobím. Jednoho dne jsem už byla zcela na dně. Jela jsem autobusem do
města a sedla jsem si vedle ženy, jež četla nějakou knihu. Když jsme byli asi
v polovině cesty, položila knihu do klína a podívala se na mě.“ Žena pokračovala:
„Řekla mi: ´Zdá se, že si potřebujete popovídat´“. Nevím, čím to bylo, ale byla
tak laskavá a otevřená, že jsem se jí svěřila s tím, co prožívám a o čem uvažuji.
Když jsem dojela domů, rozhodla jsem se na základě tohoto setkání jinak. A toto
mé rozhodnutí změnilo nejen můj vlastní život, ale i život mnoha dalších lidí.“
„Ale jak to souvisí s mou matkou?“ ptala se dcera. „Toho dne jsem byla tak
zabraná do svých problémů, že jsem se té ženě nepředstavila a ani jsem se
nezeptala na její jméno. Nicméně přede dvěma dny jsem viděla v novinách její
fotografii. Dneska jsem sem přišla, přestože jsem ani nevěděla, jak se vaše
matka jmenovala, ani jsem ji nijak neznala. Nicméně dvacet minut, které jsem
s ní strávila, mi zachránily život.“
Dcera zesnulé matky se rozplakala. Později mi řekla, že právě v tu chvíli jí
došlo, že její matka tak vlastně prožila celý život. Chodila po světě s láskou
a s laskavostí, kterou dávala své rodině, mnoha svým přátelům, ale i cizí ženě,
kterou náhodně potkala. To vše způsobilo, že byla sama velice šťastná. Její dcera
nyní chápala, že takto mohla ovlivnit druhé způsobem, o němž se nikdy
nedozvěděla. „V životě mé matky šlo o lásku. Přinášela štěstí druhým a přitom
ho sama nalézala.“
Začala jsem se modlit:
„Bože, kéž mohu žít také tak.
Jsem si vědoma, že vše, co děláme, má vliv na všechno ostatní.
Kdykoli se rozhodneme milovat – ať už vlastní děti, nebo zcela cizího
člověka – měníme budoucnost.“

koutek pro děti
1. Ježíš uzdravuje nemocné
Dnes je první neděle v měsíci září. Tento týden se všechno dalo do pohybu.
Školáci s aktovkami se hrnou do školy, maminky vedou malé děti do školky. Cestou
potkávají spoustu lidí, zdraví se, pokřikují na sebe nebo si jen tak zamávají. Koho
cestou potkáváš ty? (...) Určitě jsi už viděl někoho s brýlemi (proč je má?) nebo s
hůlkou (k čemu je?), se sádrou?
Pán Ježíš se dnes taky vydal na cestu a potkal hluchoněmého člověka. Víš,
co to znamená být hluchoněmý? Takový člověk vůbec nic neslyší. Neslyší hlas
maminky ani štěkat psa, neslyší, když se blíží něco nebezpečného. Vidí lidi, jak
hýbou pusou, ale pořád je ticho. A tak se ani nemůže naučit dobře mluvit, když
neslyší, jak se to dělá. Jako by ses díval na nějakou pohádku nebo film v televizi a
pořád by nešel zvuk.
„Jak bychom mu mohli pomoct?“ přemýšleli už dlouho jeho kamarádi. Před
pár dny uslyšeli, že jejich krajinou prochází Pán Ježíš. „Zavedeme ho k němu, když pěkně poprosíme,
určitě mu nějak pomůže,“ říkali si a spěchali za Ježíšem. Nemocný muž se napřed trochu bál. Myslel si: „Co
se mnou bude dělat? Vždyť nepatřím do národa Izraelitů (Židů) a on přišel pomáhat jenom jim.“ Ale to už
jeho kamarádi volali na Pána Ježíše. Co myslíš, že se v tu chvíli stalo? (...)
Pán Ježíš uviděl jejich víru a nadšení, zavolal si nemocného k sobě a odešli spolu kousek stranou.
Tam už nebylo tolik křiku a lidé zvědavě nenakukovali, co se bude dít. Pán Ježíš se pomodlil, dotkl se
prstem uší i jazyka toho muže a uzdravil ho. To bylo radosti. Uzdravený muž se smál a děkoval, se všemi
chtěl mluvit. Přátelé jeden přes druhého Pána Ježíše chválili a ostatní lidé si vyprávěli o dalších Ježíšových
zázracích a divili se, jak dobře všechno udělal.
Aktivita
a) Chceš si vyzkoušet, jaké to je nemluvit a neslyšet? Domluv se třeba s maminkou nebo s
kamarádem, že si spolu budete pět minut povídat, ale nevydáte při tom žádný zvuk. Můžete si pomáhat
pohyby celého obličeje nebo gesty (ale ne kreslit). Až skončíte, tak si povězte, o čem jste vlastně spolu
chtěli mluvit.
Už víš, jak je dobře, když člověk může mluvit a poslouchat? To je opravdu důvod Pánu Bohu za to
poděkovat.
b) Zjisti, co je to znaková řeč, k čemu slouží. Můžeš se naučit nějaké slovo.
Modlitba
Pane Ježíši, děkuji ti, že slyším a umím mluvit. Děkuji ti za maminku a tatínka, sourozence, paní
učitelku, za každého, kdo mě naučil mluvit. Děkuji, že slyším svoje jméno, že mohu říct, co potřebuji. Chci
tě poprosit za nemocného ..............................(kamarád, příbuzný...), abys ho uzdravil. Věřím, že mu
pomáháš. Prosím i za sebe, pomoz mi, abych dobře slyšel, když mi někdo říká, jak se mám správně
chovat. Amen.

Ohlášky:
Pro biřmovance: Zpověď bude možné přijmout v pátek 11. září od 1300 hod. do
30
17 na faře a v sobotu 12. září po nácviku obřadu biřmování, který bude v 800 hod.
Prosím biřmovance, aby mi, co nejdříve, zaslali jméno patrona a jméno a příjmení
kmotra buď na mobil nebo na email (fad.tistin@seznam.cz).
Nácvik ministrantů na nedělní mši svatou bude v sobotu ve 1400 hod. Účast
nutná.
V pátek 11. 9. po mši svaté bude v Hustopečích na faře společenství modlitby
a četby Písma svatého. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 6. 9. do 13. 9. 2015
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče
23. neděle v mezidobí
Černotín

8:00

Bělotín
Dub
Hustopeče
Špičky

11:00
15:00
14:30
17:30

Requiem za † Karla Jambora

Černotín

17:30

Za † Bedřicha Suchánka, sourozence
a rodiče z obou stran

Bělotín

17:30

Na poděkování PB za úrodu s prosbou
za ochranu a Boží požehnání

Hustopeče

18:00

Za Anežku Šindlérovou, manžela, 2 snachy,
živou rodinu a dar zdraví
Za Josefa Vozáka, 2 manželky, 2 rodiče,
za živou rodinu a dar zdraví a dvo

Špičky

18:00

Za živé a † farníky

Černotín

18:00

Za † rodinu Šnejdrlovu a Šindlerovu a dvo

Bělotín

8:00

Hustopeče

10:00

6. 9.
Měsíční sbírka
Pondělí
7. 9.

sv. Melichar Grodecký

Středa
9. 9.

sv. Petr Klaver

Čtvrtek
10. 9.

bl. Karel Spinola

Pátek
11. 9.

9:30

sv. Emil

Sobota
12. 9.
Jména Panny Marie

24. neděle v mezidobí

13. 9.

Patrocinium

Hustopeče

16:00

Za Marii Pavlicovou, živou a † rodinu
Za † Marii Stehlíkovou, manžela, rodiče,
živou a † rodinu
Za † rodiče Dostalíkovy a vnuka
Za živé a † farníky a občany z Dubu

Volná intence

Za ž ivé a † farnı́ky
Za biřmovance
Svátostné požehnání

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ:
Hustopeče – 1. a 2. třída v pondělí 1130 – 1215 hod., 3. a 4. třída 1230 – 1315 hod.,
5. až 9. třída v pátek 1300 – 1345.
Bělotín – I. st. v pondělí 1305 – 1350 hod., II. st. 1355 – 1440 hod.
Černotín – v pondělí od 1330.
Také v Hranicích na všech základních školách a na gymnáziu bude probíhat výuka
náboženství. Na ZŠ Šromotovo v pondělí, na ZŠ Struhlovsko a gymnáziu ve středu
a na ZŠ 1. máje ve čtvrtek.
Kněží a katecheté jsou připraveni pomáhat vám ve výchově vašich dětí ve víře.
Tel. na faru: mobil: 733 741 614
Webové stránky farnosti: www.ihustopece.cz/farnost/
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