slavnost Seslaní Ducha Svatého
8. červen AD 2014
číslo 23.
ročník IX.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Duch Páně naplňuje celý svět, všechno udržuje a obnovuje,
promlouvá k národům všech jazyků. Aleluja.
(Srov. Mdr 1,7)

1. čtení: Sk 2,1-11
Žalm 104

2. čtení: 1 Kor 12,3b-7.12-13

Ev.: Jan 20,19-23

Sešli svého ducha, Hospodine,
a obnov tvář země!

Duch Svatý v křesťanovi působí
pokoj, lásku a radost´
Radost je pečeť křesťana i v utrpení
a soužení – konstatoval papež František
v homilii při ranní eucharistii v kapli Domu
sv. Marty (22. 5. 2014). Zdůraznil přitom,
že Duch svatý nás učí lásce a naplňuje
radostí. Ježíš před svým nanebevstoupením
mluvil o mnoha věcech, začínal papež, ale
vždycky se to týkalo „třech klíčových slov:
pokoje, lásky a radosti. O pokoji nám řekl,
že nám jej nedává tak jako jej dává svět, ale
navždy. O lásce řekl mnohokrát, že je
přikázáním vůči Bohu a bližnímu a téměř
z něj v 25. kapitole Matoušova evangelia
učinil protokol, podle něhož budeme všichni
souzeni. V dnešním evangeliu (Jan 15,911), pokračoval papež, říká Ježíš o lásce
něco nového. Říká nejenom mějte se rádi,
ale zůstaňte v mé lásce“.
„To je křesťanské povolání: zůstávat v lásce Boží, to znamená dýchat a žít
z onoho kyslíku, žít z onoho vzduchu. Zůstávat v Boží lásce. Tím uzavírá hloubku
promluvy o lásce a jde dál. Jaká je Jeho láska? »Jako Otec miloval mne, tak jsem já
miloval vás.« (Jan 15,9). Je to láska, která přichází od Otce. Vztah lásky mezi Jím
a Otcem je vztahem lásky mezi Ním a námi. A po nás žádá, abychom zůstávali v této
lásce, která přichází od Otce.“

„Pokoj nepřichází ze světa, ale dává jej Ježíš, pokračoval papež. Láska
nepřichází ze světa, ale od Otce. Znamením zůstávání v Ježíšově lásce je zachovávání
přikázání. Nestačí jejich dodržování. Když zůstáváme v lásce – řekl František –
přikázání přicházejí sama, z lásky. Láska nás přivádí k jejich uskutečňování nějak
přirozeně. Kořen lásky vykvete v přikázáních, která jsou jakoby vlákna pojící Otce,
Ježíše a nás.
Papež se potom zaměřil na radost: „Láska je jakýmsi znakem křesťana. Křesťan
bez radosti buď není křesťan nebo je nemocen. Jiná možnost není. Jeho zdraví
strádá. Křesťanské zdraví je radost. Jednou jsem řekl, že existují křesťané tvářící se jako
feferonky v octu... Stále nosí takovou tvář! I duše je taková, to je ošklivé. To nejsou
křesťané. Křesťan bez radosti není křesťan. Radost je pečeť křesťana. I v bolestech,
souženích a pronásledováních.“
O prvních křesťanech se praví, pokračoval papež, že přistupovali k mučednictví
jako ke svatbě. Radost křesťana střeží pokoj i lásku. Pokoj, láska a radost – tři klíčová
slova, která nám zanechává Ježíš. A kdo působí tento pokoj, tuto lásku i radost? –
ptal se papež a odpověděl: Duch svatý.
„Velký neznámý našeho života. Chce se mi zeptat se vás, ale neučiním tak, zeptat
se: kdo z vás se modlí k Duchu svatému? Nezvedejte ruku... Je to velký neznámý, velký
neznámý. On je darem, který nám dává pokoj, učí nás lásce a naplňuje radostí. Ve
vstupní modlitbě jsme prosili Pána »upevňuj... cos nám daroval«. Prosili jsme o milost,
aby v nás Pán opatroval Ducha svatého. Kéž nám daruje tuto milost: vždycky opatrovat
Ducha svatého v nás, onoho Ducha, který nás učí mít rád, naplňuje nás radostí a vlévá
nám pokoj.“
(zdroj www.pastorace.cz)

koutek pro děti
40. Hospodin uzavřel s Izraelity smlouvu
Přestože Hospodin věděl, jak jsou Izraelité nestálí, rozhodl se s nimi uzavřít smlouvu.
Chtěl jim ukázat, že je má moc rád. Mojžíš přinesl nové desky desatera, které uložili do
archy úmluvy.
Přestože si to Izraelité vůbec nezasloužili, chtěl s nimi Hospodin uzavřít
smlouvu, tj. dát jim slib, že je nikdy neopustí a bude je mít rád. Chtěl z nich
udělat nejšťastnější lidi na celém světě. Proto jednoho dne řekl Mojžíšovi,
aby opět vyšel na horu Sinaj a vzal si s sebou nové kamenné desky. Na hoře
pak na ně Mojžíš zapsal desatero Božích přikázání, tj. pravidel. Pak
Hospodin udělal něco velmi důležitého, uzavřel smlouvu s Izraelity. Řekl
Mojžíšovi: „Uzavírám s vámi smlouvu. Slibuji, že se vás nikdy nevzdám
a budu vás chránit."
Mojžíš pak rychle sestupoval z hory Sinaj s kamennými deskami
s desaterem. Takovou radostnou zprávu přece musí oznámit Izraelitům. Řekl
jim však také toto: „Musíte teď začít úplně znovu. Musíte opět slíbit, že se
budete řídit Hospodinovými přikázáními." Všichni ochotně souhlasili.
Mojžíš pak nechal vyrobit schránu ze vzácného dřeva ozdobenou
pravým zlatem. Na její okraj připevnil sošky dvou andělů s velkými křídly,
kterým říkáme cherubové. Stáli tam jako stráž, která hlídá vzácný poklad. Do této krásné schrány
byly totiž uloženy kamenné desky desatera. Sám Hospodin oznámil Mojžíšovi, z čeho má být
vyrobena, jaký má mít tvar a velikost. Tuto truhlu, které se říkalo „schrána úmluvy" nebo také

„archa úmluvy", pak nosili všude s sebou. Připomínala jim slib, který uzavřel Hospodin s Izraelity.
Když ji měli s sebou, věděli, že je s nimi Hospodin. Byla pro ně velice vzácná.
V kostele najdeme něco, co nám může připomínat schránu úmluvy - svatostánek. Je to
většinou krásně zdobená skřínka, ve které se v nádobě zvané ciborium uchovává proměněný
chléb - Pán Ježíš v podobě chleba. I mimo mši svatou sem lidé přicházejí a modlí se. U svatostánku svítí červené světýlko, ve dne i v noci. Říkáme mu věčné světlo. Svítí i tehdy, když
v kostele nikdo není. Připomíná nám přítomnost Pána Ježíše. Zastavíš se dnes za ním
a pozdravíš ho? Stačí mu říci: „Ahoj Pane Ježíši. Mám Tě rád. Amen."

Ohlášky:
Setkání biřmovanců proběhne v pátek v 1900 hod. na faře v Hustopečích.
Děti, které půjdou k prvnímu svatému přijímání v Hustopečích, vykonají v pátek
první svatou zpověď a to od 1600 hod. Bude také prostor pro zpověď rodičů.
V sobotu ve 1400 hod. proběhne nácvik na nedělní slavnost prvního svatého
přijímání.
Ministrantská schůzka proběhne v sobotu 14. 6. v 10 hod. na faře v Hustopečích.
Intence na druhé pololetí letošního roku je možné zadávat.
Duchovní obnova pro rodiny proběhne na Svatém Hostýně 13. – 15. června 2014.
Bližší informace jsou na nástěnce.

Církev se smìje...
Přijde pán k doktorovi a ten se ho hned zeptá: „Pane, máte peníze?“ Pán odpoví: „Ne.“
Doktor: „Tak buďte zdráv!“
„Anestezii!“ křičí lékař. „Zahraniční nebo naši?“ ptá se anesteziolog „Zahraniční!“ „Ta už
nám došla!“ „Tak potom tu naši: Spi děťátko, spi, zavři očka svý…“
„Když jsem byl malý, přál jsem si být někým, koho by se všichni báli. A to se mi splnilo.
„Říká zubař.
„Manžel mívá někdy zvláštní zvrhlé choutky!“ „Proboha, co po vás chce?“ „Teplou večeři.“
„Pepíčku, jak zní rozkazovací způsob slovesa mlčet?“ „Pššššt!“

Najdi skrytou postavu
V následujícím textu je ukryta jedna postava. Kdo ji rozluští a správnou odpověď zašle
pomocí SMS na telefonní číslo 733 741 614, bude zařazen do slosování a může vyhrát knihu.

Hledaná postava patří mezi biblické patriarchy. Plně se spoléhal na Boží zaslíbení.
Od jeho příběhu se odvozuje vyvolení Izraele a jeho domácí právo na Kanaán. Hlásí se
k němu tři hlavní světová náboženství, judaismus, křesťanství a islám. Židé se považují
za jeho potomky. Je vzorem Božího muže, který se poslušně podřídil Božímu povolání.
Pocházel z mezopotámského města Ur (žil před narozením Krista). Měl ještě dva bratry
Náchora a Hárana. V 75 letech ho Bůh oslovil a vyzval ho, aby opustil rodný dům
a odešel do země zaslíbené. Bůh velmi rozmnožil jeho potomstvo. Zemřel ve 175 letech.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 8. 6. do 15. 6. 2014
Liturgický
kalendář
Seslání Ducha Svatého

8. 6.
Sbírka
na církevní školy

Pondělí
9. 6.
sv. Efrém Syrský

Středa
11. 6.

sv. Barnabáš, památka

Čtvrtek
12. 6.
sv. Jan z Fakunda

Pátek
13. 6.
sv. Antonín z Padovy,
památka

Sobota
14. 6.

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Za † Cecílii Vahalovou, manžela,
jejich rodiče a sourozence

Špičky

9:30

Za † Jana Bartošíka manželku, 2 bratry,
rodiče a živou rodinu

Bělotín

11:00

Za † Evu Rabelovou, její rodiče
a † rodiče Marii a Josefa Rabelovy

Špičky

17:30

Za Františku Vozákovou, manžela, 2 syny,
zetě a živou a † rodinu

Černotín

15:00

Requiem za Františka Rýpara

Bělotín

17:30

Za † rodiče a sourozence

Hustopeče

18:00

Za † Antonína Frydrycha, rodiče,
sestru Aničku a živou rodinu
Za Antonína Veverku, manželku
a za Štěpána Poláška, 2 manželky
a živou rodinu

Špičky

18:00

Za Marii Schindlerovou, manžela,
živou a † rodinu a dvo

Hustopeče

8:00

Za Antonína Bubíka, dvoje rodiče, živou
a † rodinu Bubíkovu, Biskupovu a dvo

Černotín

9:30

Za rodiče Kuchařovy, sestru, synovce
a živou rodinu

Bělotín

11:00

sv. Anastáz

Nejsvětější Trojice

15. 6.

Úmysl mše svaté

Za živé a † farníky

Hustopeče
Špičky
Černotín
Sbírky:
6. neděle velikonoční
Kč 3.978,- Kč 1.512,Kč 1.163,7. neděle velikonoční
Kč 10.410,- Kč 2.193,Kč 4.175,Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Bělotín

Kč 1.443,Kč 3.193,-

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.

