Zmrtvýchvstání Páně
20. duben AD 2014
číslo 16.
ročník IX.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Vstal jsem z mrtvých, a jsem stále s tebou, aleluja.
(Srov. Žl 139,18)

1. čtení: Sk 10,34a.37-43

2. čtení: 1 Kor 5,6b-8

Ev.: Jan 20,1-9

Toto je den, který učinil Pán,
jásejme a radujme se z něho!

Žalm 118

Kristus žije! Aleluja!
Aleluja !
Jeho smrtí
je naše smrt přemožena,
v jeho vzkříšení
je všechen život vzkříšen.
V něm nám vyšlo Slunce,
které osvěcuje všechno,
v něm se otevřela brána,
která vede k tobě.
Lásku vzkříšeného Spasitele Vám vyprošuje

koutek pro děti
33. Na Egypt přišlo deset ran
Protože faraón nechtěl Izraelity propustit z otroctví, dopustil Hospodin, aby
na Egypt dolehla těžká trápení – říkáme jim deset egyptských ran.
Egyptský faraón nechtěl za nic na světě Izraelitům povolit, aby odešli
z Egypta, třebaže na něj Áron s Mojžíšem naléhali. Hospodinu na Izraelitech
záleželo, a proto poslal na Egypt deset těžkých trestů, které měly faraóna
přinutit, aby své rozhodnutí změnil a nechal Izraelity odejít do země, kterou
má pro ně Hospodin připravenou. Tyto tresty se však Izraelitům vyhnuly.
Podle Bible těmto trestům říkáme deset egyptských ran.
Nejprve byla v Egyptě všechna voda proměněna v krev a lidé se nemohli
ničeho napít. Pak najednou kde se vzalo, tu se vzalo, skákalo po ulicích,
v domech a všude, kam se jen mohly dostat, obrovské množství kvákajících
žab. Nikde nebyl ani kousek místa, kde by měli lidé od žab pokoj. To už se
faraón začal bát. Dal si zavolat Mojžíše a Árona. „Nechám izraelský národ
vyjít, ale nejprve se postarejte o to, aby zmizely ty odporné žáby,“ řekl jim.
Mojžíš se radoval. Modlil se k Hospodinu a všechny žáby pomřely. Když trest pominul, přestal se
faraón bát a řekl: „Slíbil jsem sice, že nechám Izraelity odejít, ale neudělám to. Všichni zůstanou
tady.“ A tak přišel další trest. Přilétli komáři, kteří bodali lidi a neušetřili ani královsku rodinu.
Faraón zase sliboval, že pustí' Izrael, ale jakmile trest pominul, svůj slib nedodržel.
A tak se Egyptu dařilo ještě hůř, ale zavinil to sám faraón svým lhaním. Onemocněla a pak
i uhynula všechna zvířata - krávy a ovce, kromě těch, které patřily Izraelitům. Onemocněli
dokonce i samotní Egypťané. Na jejich tělech se objevily vředy, které velice bolely. Pak nastalo
krupobití', které všechno poničilo. Obilí bylo pomlácené, listy ze stromů otlučené. K tomu
přilétly kobylky, že z nich byl úplný mrak. Spustily se na zem a požraly všechno listi, trávu
a květy. Faraón však ani teď nechtěl poslechnout. Najednou se setmělo, že nebylo vidět ani
na krok. Sice bylo poledne, ale slunce nesvítilo. Tahle tma trvala tři dny. Lidé seděli pospolu, byli
ustrašení a neodvažovali se vyjít na ulici. Faraón celý zoufalý seděl ve svém paláci, ale stále ještě
nechtěl udělat to, co po něm Hospodin žádal - propustit Izraelity z otroctví. Hospodin proto
dopustil poslední trest, který dovedl faraóna k tomu, aby jim konečně dovolil svobodně odejít.
Všiml sis v příběhu, jak Hospodin chránil Izraelity, kteří mu věřili? Tresty, které přišly
na Egypťany, se jim vyhnuly. Nebyla to nějaká náhoda či štěstí. Izraelité totiž věřili Hospodinu
a ten se o ně skutečně staral. Bůh se stará také o každého z nás. Pomáhá nám a chce, abychom
věděli, že je stále s námi a má nás moc rád. I když budeš smutný a budeš se něčeho bát, uvědom
si, že Pán Ježíš je s tebou a slyší všechno, co mu říkáš.

O H L Á Š K Y
V sobotu 26. IV. v 1400 hodin ve farním kostele sv. Jiří
v Bělotíně budou církevně sezdáni Radim a Jana Meluzínovi
z Hranic. Přejeme do společné cesty životem stálé Boží
požehnání, ochranu a pomoc.

Sbírky:
4. neděle postní
5. neděle postní
Květná neděle

Hustopeče

Černotín

Bělotín

Kč 2.129,Kč 4.541,Kč 1.370,-

Kč 2.503,Kč 3.385,Kč 1.585,-

Špičky

Kč 8.719,- Kč 2.021,Kč 12.908,- Kč 2.389,Kč 4.409,- Kč 1.472,-

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Církev se smìje
Tři kamarádi přišli k nebeské bráně a svatý Petr se jich ptá, co by nejraději
slyšeli od svých příbuzných na pohřbu:
První: „Já bych chtěl slyšet, že jsem byl skvělý doktor a dobrý otec rodiny.“
Druhý: „Já bych chtěl slyšet, že jsem byl úžasný manžel a že jsem jako policista
zachránil životy mnoha lidí.“
Třetí: „Tak to já bych chtěl slyšet: Podívejte, vždyť on se hýbe!“
V církvi někdo vykradl pokladničku. Za několik dní dostal kazatel obálku,
ve které bylo 50 korun a lístek se vzkazem: „Ukradl jsem u vás 200 korun.
Protože mne trápí svědomí, vracím 50 korun. Pokud budu mít výčitky stále,
pošlu další splátku.“
Přijde farář na bohoslužbu a postěžuje si svému kostelníkovi: „To není
možné! V kostele ani noha! Kde jsou všichni? Dokonce ani varhaník nepřišel –
kdo bude teď hrát?“ ... „Česko s Kanadou!“

POŘ
POŘAD BOHOSLUŽEB
od 20. 4. do 27. 4. 2014
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Neděle Zmrtvýchvstání
Páně

Hustopeče
Špičky

8:00
9:30

20. 4.

Černotín

9:30

Bělotín

8:00

Hustopeče
Špičky

7:30
8:30

Černotín

8:30

Bělotín

7:30

Černotín

17:30

Za † Františka Reka

Lučice

17:30

Za živé a † farníky a občany Lučic

Hustopeče

18:00

Za † Dalibora Škodu
Za Františka a Anežku Horníkovy, vnuka
Aleše a za živou a † rodinu Horníkovou,
Janovskou, Podzemnou, Papákovou a dvo

Černotín

18:00

Rezerve

Hustopeče

8:00

Neděle Božího
milosrdenství

Špičky

9:30

27. 4.

Bělotín

11:00

Za živé a † farníky a občany Bělotína

Heřmanice

15:00

Mše sv. s novokněžským požehnáním
(P. David Powiesník, kaplan v Novém Jičíně)

sbírka na Kněžský
seminář

Pondělí
21. 4.
sv. Anselm

Středa
23. 4.
sv. Vojtěch

Čtvrtek
24. 4.
sv. Jiří

Pátek
25. 4.
sv. Marek, evangelista

Sobota
26. 4.

Úmysl mše svaté
Za živé a † farníky
Za živé a † farníky
Za † Antonii a Vojtěcha Rekovy,
živou a † rodinu a dvo
Za † rodinu Gassmannovu a Orgoňovu
a živou rodinu a dvo
Za † Emílii a Annu Garaiovy
Za † Josefa Susíka, manželku a dvo
Za † Antonína Kaňovského
a živou a † rodinu
Za živé a † farníky

sv. Klétus

Patrocinium

Za † Josefa a Miroslavu Frydrychovy
a syna Miroslava. Za † Květoslava a Antonii
Hadašovy a sestru Zdenku a za † rodiče
Za † Radmilu Vašínkovou, živou a † rodinu

Ohlášky:
•
Účastníci semináře obnova v Duchu Svatém se sejdou v pátek 25. IV. v 1900 hod. na faře
v Hustopečích.
•
Farní tábor proběhne v termínu od 14. do 20. července 2014 v Životicích u Nového Jičína.
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.

