17. neděle v mezidobí
27. červenec 2014
číslo 30., 31. a 32.
ročník IX.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

17. neděle v mezidobí
Bůh zjednává opuštěným domov, on dává sílu a statečnost
svému lidu.
(Žl 68,7.36)

1. čtení: 1 Král 3,5.7-12
Žalm 119

2. čtení: Řím 8,28-30

Ev.: Mt 13,44-52

Jak miluji tvůj zákon, Hospodine!

18. neděle v mezidobí
Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! Tys můj pomocník,
můj zachránce: Hospodine, neprodlévej!
(Žl 70,2.6)

1. čtení: Iz 55,1-3
Žalm 145

2. čtení: Řím 8,35.37-39

Ev.: Mt 14,13-21

Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine!

19. neděle v mezidobí
Shlédni, Hospodine, na svou smlouvu, nezapomínej natrvalo na život svých
chudých! Povstaň, Bože, ujmi se své věci, nezapomínej na křik těch, kdo tě
hledají.
(Žl 74,20.19.22.23)

1. čtení: 1 Král 19,9a.11-13a
Žalm 85

2. čtení: Řím 9,1-5

Ev.: Mt 14,22-33

Pane, ukaž nám své milosrdenství!

Mami, kolik vyděláš za hodinu?
Z práce se žena vrátila pozdě, unavená podrážděná, když zjistila, že na ni její
šestiletý syn čeká u dveří.
SYN: „Mami, můžu se tě na něco
zeptat?“
MÁMA: „Jistě, na copak?“
SYN: „Mami, kolik vyděláš za
hodinu?“
MÁMA: „Do toho ti nic není. Proč
se mě na to vůbec ptáš?“

Odpověděla žena nazlobeně.
SYN: „Jen to chci vědět. Řekni mi
prosím, kolik si vyděláš za hodinu?“

MÁMA: „Když to musíš vědět, tak je to 100 korun za hodinu.“
SYN: „Ach jo,“ povzdechl si chlapec se svěšenou hlavou.
„Mami, můžu si půjčit 50 korun?“
Matka byla bez sebe: „Jestli ses ptal jen proto, že si chceš půjčit na nějakou
pitomou hračku, nebo jiný nesmysl, tak odpochoduj zpátky do svého pokoje a jdi
spát. Přemýšlej o tom, proč jsi tak sobecký. Já se v práci nedřu jen pro nějakou
dětskou lehkovážnost.“

Chlapec potichu odešel do svého pokoje a zavřel za sebou dveře. Žena
usedla a chlapcovy otázky ji rozzlobily ještě víc. Jak se ji může takhle ptát, jen
aby dostal nějaké peníze? Asi po hodině se žena uklidnila a začala přemýšlet:
Možná, že na něco opravdu těch 50 korun opravdu potřeboval. A moc často si
o peníze neříkal.
Žena přistoupila ke dveřím do chlapcova pokoje a otevřela je. „Už spíš,
synku?“ Zeptala se.
„Ne, mami, jsem vzhůru,“ odpověděl chlapec.
„Přemýšlela jsem, možná jsem na tebe zbytečně vyjela,“ řekla žena.
„Byl to dlouhý, úmorný den a já si na tobě všechno vylila. Tady máš těch 50
korun, které jsi chtěl.“
Malý chlapec se posadil a usmál. „Ach, mami, moc děkuju,“ zajásal. Pak

sáhl pod polštář a vytáhl několik mincí.
Žena viděla, že už nějaké peníze má a pocítila, jak se jí znovu zmocňuje
hněv. Chlapec spočítal všechny své peníze a pak pohlédl na matku.
„Proč chceš víc peněz, když už nějaké máš?“, zabručela matka.
„Protože jsem neměl dost, ale teď už mám,“ odpověděl chlapec.
„Mami, teď mám 100 korun. Můžu si koupit hodinu tvého času? Prosím,
přijď zítra o hodinu dřív. Mohli bychom spolu povečeřet.“

Žena byla zdrcena. Objala svého malého syna a prosila ho za odpuštění.
Tohle je jen kratičká připomínka všem, kteří v životě hodně tvrdě pracují.
Nenechme nám čas protéci mezi prsty, aniž bychom jej strávili s těmi, na kterých
nám opravdu záleží, které máme v srdci. Nezapomínejte sdílet váš čas v hodnotě
100 korun s někým, koho opravdu milujete. Zemřeme-li zítra, firma, u které
pracujeme, si za nás najde náhradu během několika hodin. Ale rodina a přátelé,
které opustíme, budou cítit ztrátu po zbytek života.
O H L Á Š K Y
V sobotu 16. VIII. budou ve farním kostele sv. Cyrila
a Metoděje v Černotíně sezdáni slečna Iva Vybíralová z Černotína a pan David Hrůza z Přerova.
Přejeme do společné cesty životem stálé Boží požehnání,
ochranu a pomoc.

Ohlášky:

• V soutěži poznej skrytou postavu, vyhrál František Frydrych z Vysoké. Výherci
blahopřejeme. Správní odpověď byla Judit.
• Farní kavárna – v neděli 3. VIII. po mši svaté přijďte posedět a popovídat si na
faru v Hustopečích. Využijme možnosti k přátelskému setkání. Káva a čaj zajištěny,
prosím, vezměte s sebou něco k zakousnutí.

• Svěcení německého památníku na hřbitově v Polomi se uskuteční v pátek
15. VIII. Začneme mší sv. v polomské kapli v 1500 hod. a po ní se přesuneme na
hřbitov.

Církev se smìje
30 000 roků před narozením Krista.
Pračlověk si prohlíží vysvědčení svého syna a naštvaně říká:
- To, že máš trojku z lovu, dovedu pochopit, jsi ještě malý, ale že jsi propadl
z dějepisu, který má jen dvě stránky, to je skutečně hanba!
Kostelník nevěří svým očím. Paní Majerová klečí zbožně v lavici, před sebou
modlitební knihu a vedle ní umělý chrup.
„Asi vás ruší při modlitbě,“ ptá se se zájmem.
„Ale kde, ten chrup patří mému Emilovi. Musela jsem mu ho vzít, on by mi
mezitím snědl doma bábovku.“

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 27. 7. do 17. 8. 2014
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Na poděkování za přijatá dobrodiní
s prosbou o dar zdraví u příležitosti
životního jubilea 60 let

Hluzov

9:30

Za živé a † farníky a občany Hluzova

Bělotín

11:00

Hustopeče

8:00

Špičky

18:00

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

Pondělí
11. 8.

Špičky

17:30

Středa
13. 8.

Černotín

17:30

Bělotín

17:30

Volná intence

Pátek
15. 8.

Hustopeče

8:00

Nanebevzetí
Panny Marie

Za Františka Janečku, rodiče a živou rodinu
Za Marii Stoklasovou, manžela,
zetě Vojtěcha a živou rodinu

Polom

15:00

Za živé a † farníky a občany Polomu

Sobota
16. 8.

Černotín

18:00

Za živé a † farníky

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

17. neděle v mezidobí

27. 7.
18. neděle v mezidobí

3. 8.
Měsíční sbírka

Sobota
9. 8.
sv. Terezie Benedikta
od Kříže, svátek

19. neděle v mezidobí

10. 8.

sv. Klára, památka
sv. Poncián a Hippolyt

Čtvrtek
14. 8.

sv. Maxmilián Maria
Kolbe, památka

Úmysl mše svaté

Za živé a † farníky
Za Annu a Jana Macháňovy
a za živou a † rodinu a dvo

Za živé a † farníky
Za † Ladislava Horáka, bratry, rodiče a dvo
Za † Josefa Můčku, rodiče,
živou a † rodinu a dvo
Za † Františka Kapustu, manželku,
živou rodinu a dvo
Za † Františku a Josefa Plesníkovy
a Zdenku Votroubkovou
a rodiče z obou stran
Za † Marii Novosadovou, manžela, dceru
a za živou a † rodinu

sv. Štěpán Uherský

20. neděle v mezidobí

17. 8.

Za † Josefa Horáka, rodiče z obou stran
a dvo
Za živé a † farníky a občany Špiček
Za Antonína Perutku
a ochranu pro živou rodinu

V případě potřeby zaopatření nebo pohřbu volejte tel. č. 733 741 614
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