slavnost sv. Petra a Pavla
29. červen AD 2014
číslo 26.
ročník IX.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Svatí apoštolové Petr a Pavel prolili za církev svou krev; měli podíl
na kalichu utrpení Páně, a stali se Božími přáteli.

1. čtení: Sk 12,1-11
Žl 34

2. čtení: 2 Tim 4,6-8.17-18

Ev.: Mt 16,13-19

Pán mě vysvobodil ze všech mých obav.

Tito mučedníci viděli, co hlásali
Tento den je pro nás posvěcen utrpením
svatých apoštolů Petra a Pavla. Nemluvíme o nějakých neznámých mučednících: Do celé země
vychází jejich hlahol, a až na konec světa jejich
slova, Tito mučedníci viděli, co hlásali, žili podle
spravedlnosti, vyznali pravdu a zemřeli za ni.
Svatý Petr, první mezi apoštoly, vroucně
miloval Krista, a proto směl slyšet: A já ti říkám:
Ty jsi Petr. Když on sám vyznal: Ty jsi Mesiáš,
Syn živého Boha, Kristus mu odpověděl: A já ti
říkám: Ty jsi Petr – Skála -a na té skále zbuduji
svou církev. Na této skále zbuduji víru, kterou
vyznáváš. Na tom, co jsi řekl: Ty jsi Mesiáš, Syn
živého Boha, zbuduji svou církev. Neboť ty jsi
Petr. Jméno Petr se odvozuje od skály, ne skála od
Petra. Jméno Petr se odvozuje od skály, tak jako
jméno křesťan od Krista.
Jak víte, Pán Ježíš si před svým utrpením
vyvolil učedníky a nazval je apoštoly. Mezi nimi
téměř vždycky jedině Petr zosobňoval celou církev.
Protože jedině on představoval celou církev, bylo mu dopřáno uslyšet slova: Tobě
dám klíče od nebeského království. Neboť tyto klíče nedostal jednotlivý člověk, ale
církev jako jednota. Vynikající postavení Petrovo vyplývá tedy z toho, že představoval všeobecnost a jednotu církve, když mu bylo řečeno: Tobě dám to, co bylo
předáno všem. Abyste věděli, že církev dostala klíče od nebeského království,
slyšte, co na jiném místě říká Pán všem svým apoštolům: Přijměte Ducha Svatého!

A hned nato: Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte,
tomu odpuštěny nejsou.
Právem také po svém vzkříšení uložil Pán právě Petrovi, aby pásl jeho ovce.
Neměl mezi učedníky pást Pánovy ovce jenom on sám; ale Kristus mluví k jednomu, a tím dává za úkol jednotu; a obrací se s tím především na Petra, protože Petr
je první mezi apoštoly.
Nebuď smutný, apoštole. Odpověz jednou, odpověz znovu, odpověz potřetí.
Třikrát ať z lásky zvítězí tvé vyznání, když třikrát ze strachu podlehlo tvé
předsevzetí. Třikrát ať se uvolní, co jsi třikrát spoutal. Uvolni láskou, co jsi spoutal
strachem. A Pán pak Petrovi jednou, znovu i potřetí svěřil své ovce.
Jeden památný den utrpení dvou apoštolů. Ale i oni dva byli jedno; ač trpěl
každý v jiný den, byli jedno. Napřed šel Petr, potom Pavel. Slavíme svátek
posvěcený pro nás krví apoštolů. Milujme jejich víru a život, jejich námahy
a utrpení, milujme to, co vyznávali a hlásali.
(z kázání sv. Augustína)

koutek pro děti
43. Izrael nakonec doputoval do zaslíbené země Kanaán
Izraelité se díky Hospodinu a Jozuovi dostali přes řeku Jordán do krásné zaslíbené
země Kanaán. Jozue Izraelitům stále připomínal, aby nezapomínali na Hospodina, který je
do této země přivedl.
Izraeli zbývalo ujít jen kousek cesty, aby doputovali do krásné zaslíbené
země Kanaán. Byla již nadosah. Jediné, co jim bránilo vstoupit do této krásné
země, byla právě rozvodněná řeka Jordán. Ani tentokrát Hospodin nenechal
Izraelity propadnout smutku. Pomohl jim. Sdělil Jozuovi - Mojžíš už totiž
zemřel - přesné pokyny, co mají Izraelité dělat. Jozue pak řekl mužům, kteří
nesli vzácnou schránu s deskami desatera, aby se nebáli a vstoupili do řeky
jako první. Když udělali první krok, začala voda v těch místech odtékat, ale
nové nepřibývalo. Jozue pak řekl: „Jděte až doprostřed řeky a tam se
zastavte." A muži šli a uprostřed řeky se zastavili. Na místě, kde se voda
rozestoupila, bylo vidět veliké kameny. Muži je vzali s sebou na druhý břeh.
Když všichni Izraelité přešli na druhou stranu řeky, vynesli určení muži archu.
Na břehu pak kameny položili na sebe, aby všem připomínaly tuto událost.
Izraelité pak uspořádali velikou slavnost. Kdo by se také neradoval. Po tolika
letech je Hospodin dovedl do krásné země Kanaán.
Nyní bydleli Izraelité v nové a krásné zemi, které se od té doby začalo říkat Izrael. Stavěli
domy. Zasévali obilí. Krávy a ovce se pásly na šťavnatých pastvinách. Tato země byla krásná,
všude byla zelená tráva, kopce, stromy a v dálce i moře. Teď měli Izraelité to, co si přáli. Nemuseli
žíznit, protože měli dostatek vody a mléka. Nejedli už manu, ale chléb upečený z vlastního obilí.
A jak nádherné ovoce rostlo v této zemi. Bylo tam také hodně medu. Jak krásně se teď Izraelitům
žilo. Jozue jim však velice kladl na srdce toto: „Nesmíte nikdy zapomenout, že vám tuto zemi
daroval Hospodin. Lidé, kteří tady bydleli před námi, si vymysleli své neživé bůžky. Neznali totiž
pravého Boha - Hospodina. Chovali se jako pohané. Těmto bůžkům věřili a nosili jim nejrůznější
dary. To vy ale dělat nesmíte! Máte živého Boha, Hospodina, ke kterému se budete modlit,
kterého budete s láskou vždycky poslouchat. K tomu nepotřebujete žádný namalovaný obraz ani
vyrobenou sochu. Slibujete, že to tak budete plnit?" Všichni volali: „Ano, tak to uděláme. Hospodin
je naším Bohem a Pánem."
Kéž by na tento slib nikdy nezapomněli. Potom by byli navždycky šťastní.

Země Kanaán nám má připomínat nebe - nebeské království, do kterého jsme všichni zváni.
Kousek nebe ale můžeme zažívat už dneska a může k tomu přispět každý z nás. Nebe je místo
a chvíle, kde a kdy je nám dobře, kdy víme, že se máme rádi a že je Bůh s námi. Když někoho
pozveme na zmrzlinu a je nám spolu dobře - máme mezi sebou kousek nebe. Když se
ve schóličce, spolču, na táboře rozdělíme o balení bonbonů a uděláme tak druhým radost, přispěli
jsme k tomu, aby byl kus nebe mezi námi. Během prázdnin budete mít určitě mnoho příležitostí
snažit se o to, aby byl kus nebe už tady na zemi.

B L A H O P Ř Á N Í
Vážený otče Františku, pane faráři.
V těchto dnech si připomínáme Vaše kněžské vysvěcení. Již pět let působíte
ve svatém kněžském stavu, který je vznešený, ale velmi těžký a zodpovědný.
K němu je potřeba zvláštních schopností, pevné víry, apoštolské lásky,
obětavosti a odříkání.
Milý otče Františku, děkujeme Vám za vzornou kněžskou službu, za
všechno, co děláte pro Vám svěřené farnosti. Přejeme Vám pevné zdraví do
dalších let, pomoc, ochranu a Boží požehnání, dar Ducha svatého a ochrany
Panny Marie. Ať Vás neopouští životní optimismus a jste zde spokojen.
To Vám přeje MO KDU-ČSL v Hustopečích, Porubě a na Vysoké.

FARNÍ TÁBOR 2014

Od 14. – 20. 7. na faře v Životicích u Nového Jičína (POZOR - NE Hladké Životice) prožije 28 dětí týden plný
dobrodružství, na který se už určitě všichni moc těší. Připomínáme několik informací pro děti, které jedou s námi na
tento tábor.
Předání a registrace dětí na místě: Prosíme rodiče, aby děti na tábor dopravili v pondělí 14. 7. do 930 hodin. Fara
v Životicích je hned vedle kostela (GPS N 49°33.13475', E 18°3.17797').
Zahájení tábora: v 1000 hodin.
Ukončení tábora slavnostním obědem v neděli 20. 7. ve 1300 hodin. Pro děti si prosím, přijeďte od 1400 do 1500 hodin.
S sebou: spacák, karimatku, věci osobní hygieny (ručník, mýdlo, pastu, kartáček, opalovací krém…), oblečení i pro
případ chladného počasí, plavky (plavací pomůcky – musí mít děti, které neumí plavat), pláštěnku, přezůvky,
náhradní obuv, gumáky, baterku, zdravotní průkaz, prohlášení o bezinfekčnosti ne starší 3 dnů, potřebné léky,
kapesné, psací pomůcky, batůžek na výlet.
Co si s sebou nevzít: mobil, notebook, tablet (v případě neuposlechnutí budou přístroje zabaveny).
Zároveň bychom chtěli požádat vás všechny, kteří byste byli ochotni přispět nějakým věcným darem (marmeláda,
vajíčka, brambory, zelenina…). Pán Bůh zaplať.
Celý tým se na vás těší.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 29. 6. do 6. 7. 2014
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

slavnost
sv. Petra a Pavla,
apoštolů

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

29. 6.

Bělotín

11:00

Za živé a † farníky

Pondělí
30. 6.

Špičky

17:30

Za † Antonína Řeháka, syna Toníčka,
rodiče a živou rodinu

Středa
2. 7.

Černotín

17:30

Na poděkování PB a PM za dar zdraví
a za dvo

Bělotín

8:00

Výr. posv. Olm. katedrály
sv. Ota

Čtvrtek
3. 7.

sv. Tomáš, apoštol,
svátek

Pátek
4. 7.

sv. Cyrila a Metoděje

14. neděle v mezidobí

6. 7.
Měsíční sbírka

Za živé a † hasiče při výročí 130 let
od založení sboru
Za † Antonína Šnejdrlu, manželku,
sourozence z obou stran a dvo

Za † Janu Slivkovou

Hustopeče

18:00

Za †Františka Smolka, †rodiče a bratry
a živou rodinu
Za živou a † rodinu Hrabovu a Glogarovu
a dvo

Heřmanice

16:30

Na úmysl dárce

18:00

Za živé a † farníky a občany Černotína

sv. Prokop

Sobota
5. 7.

Úmysl mše svaté

Patrocinium

Černotín
Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

Za † Josefa Kopřivu při 35 výročí úmrtí,
manželku Cecílii, zetě Vratislava, rodiče
a sourozence Kopřivovy a Škhlovy
a živou rodinu
Za † Františka a Marii Čadrovy, rodiče
z obou stran a živou rodinu Humplíkovu
Za † Josefa Beneše, manželku a dvo

Ohlášky:
Děkuji všem, kdo se postarali o zdárný průběh oslavy Božího Těla.
Rád bych poděkoval za farnost Černotín panu starostovi Andrýskovi za poskytnutí květinové výzdoby
do kostela.
Setkání Účastníci semináře obnova v Duchu Svatém se sejdou v pátek 4. VII. v 1930 hod. na faře
v Hustopečích.
V týdnu bude první pátek v měsíci, proto budu navštěvovat nemocné a také budou adorace
a zpovídání.
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.

