25. neděle v mezidobí
21. září 2014
číslo 38.
ročník IX.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Pán praví: Spása lidu jsem já. Budou-li ke mně volat v jakémkoli
soužení, vyslyším je a budu jejich Pán navěky.

1. čtení: Iz 55,6-9
Žalm 145

2. čtení: Flp 1,20c-24.27a

Ev.: Mt 20,1-16a

Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají.

Všem farnostem Arcidiecéze olomoucké
Drazí bratři a sestry,
stále častěji slyšíme o utrpení lidí v současných válkách ať už na
Ukrajině, Blízkém či Středním východě, nebo v Africe. Na mnoha místech trpí pronásledováním především křesťané. Na celém
světě je pronásledováno až 200 milionů křesťanů a z toho je
každoročně umučeno či zabito více než 100 tisíc křesťanů.
Dnešní pronásledování má více obětí než pronásledování
v dobách prvních křesťanů. Hlavními pronásledovateli jsou dnes
komunistické režimy a náboženský fundamentalismus, zvláště
muslimský.
Tak zvané arabské jaro oslabilo režimy, které byly
Jan Graubner
sice diktátorské, ale držely v mezích extrémní islamistické
arcibiskup olomoucký
skupiny.
S bolestí musíme přiznat, že na utrpení těchto křesťanů máme svůj podíl i my,
protože jim neposkytujeme dostatečnou podporu. Proto vás upřímně prosím o intenzivní
modlitby za mír a ukončení pronásledování křesťanů. Mají-li být ovšem naše modlitby
účinné, je třeba, abychom k nim dodali naše křesťanské svědectví života a úsilí proměnit
naši společnost evangeliem. Nebudeme-li jako národ žít podle Božích přikázání, ani my
nemáme jistý současný mír a blahobyt.
Také vás prosím: Obracejte se na naše politiky s výzvami, aby se více angažovali
pro spravedlnost a mír ve světě, pro lidská práva a pro pomoc trpícím. Pro naši zemi od
nich požadujte rozhodování v souladu s morálkou a zásadami Desatera Božích
přikázání.
Šestou neděli velikonoční prožíváme už několik let jako den modliteb za
pronásledované křesťany. Prosím, abyste se maximálně zapojili do dne postu, který
vyhlásí vaše farnost, a do prosebných adoračních pobožností, které budete konat
pravidelně až do zlepšení světové situace.

Věřím, že nás Pán vyslyší, vždyť on slíbil, že vyslyší ty, kteří budou v jeho jménu
společně prosit za jednu věc, na které se shodli. Předem děkuji všem, kteří se zapojí,
a všem ze srdce žehnám

koutek pro děti

3. Gedeón prosí Hospodina o pomoc
Hospodin poslal Gedeónovi pomocníky pro boj s Midjánci.
Sešlo se jich ale málo. Gedeón si proto vyžádal od Hospodina
znamení, aby se ujistil, že jim opravdu pomůže zvítězit.
Jednou se Midjánci opět chystali vtrhnout k Izraelitům, okrást je
a zničit všechno, co se dalo. Tentokrát jich bylo více než obvykle,
protože se spojili i s jinými cizinci. Izraelité dostali strach a nenapadlo
je nic jiného než se rychle ukrýt v horách. Jediný Gedeón zůstal.
Dostal od Hospodina sílu, aby se odvážně postavil Midjáncům
na odpor. Potřeboval však k sobě další muže. Kde je ale vzít?
Hospodin ho vedl k tomu, aby zatroubil na polnici. Troubení se
rozlehlo po kraji. Všichni udatní muži, kteří uslyšeli troubení, spěchali
za Gedeónem. Najednou tak Gedeóna obklopilo několik mužů, kteří
s ním chtěli jít do boje proti Midjáncům. Bylo jich však málo. Hospodin
opravdu poslal jen pár mužů. Kdyby jich totiž bylo mnoho a zvítězili
by, přede všemi by se chlubili a říkali, že to zvládli sami vlastníma rukama. Na
Hospodina by pak úplně zapomněli. Teď, když jich bylo v porovnání s Midjánci málo,
museli spoléhat na Hospodina.
„S tolika muži se nikdy nepodaří Midjánce zahnat,“ povzdychl si Gedeón a modlil se
k Hospodinu: „Pokud jsi mne vybral, abych opravdu šel do boje s Midjánci a vysvobodil
Izraelity, dej mi, prosím, nějaké znamení.“ Na trávě rozprostřel rouno z ovce (kůži, na
které je ovčí vlna). Hospodinovi pak řekl: „Bude-li rosa jenom na rounu a všude po zemi
bude sucho, poznám, že mou rukou vysvobodíš Izraele, jak jsi řekl.“ Další den ráno,
když vzal Gedeón do rukou rouno, byl překvapený. Rouno bylo mokré, že se dalo
ždímat. Gedeón si však stále nebyl jistý. „Třeba to byla náhoda,“ řekl si. Vyžádal si ještě
jiné znamení. „Prosím tě, nehněvej se na mne, Hospodine,“ modlil se Gedeón. „Ukaž mi
ještě jednou, že chceš, abych šel do boje, při kterém nám budeš pomáhat. Tentokrát,
prosím, nechej rouno suché a země kolem něj ať je mokrá.“ Hospodin se nehněval.
Chápal Gedeónovu obavu a strach. Hospodinu záleželo na tom, aby Gedeónovi dodal
odvahy a ujistil ho, že v boji proti Midjáncům skutečně zvítězí. Proto ráno udělal
s rounem to cosi to Gedeón přál. Od této chvíle už Gedeón nepochyboval, že do boje
proti Midjancum půjde Hospodin s nimi a díky němu zvítězí, i když je jich v porovnání
s Midjánci velmi málo. Poznal Hospodinovu všemohoucnost.
Stalo se ti už někdy, že jsi měl, stejně jako Gedeón, z něčeho strach a bál ses,
že to nezvládneš? Například ses bál nějakého spolužáka ve školce, který se ti smál?
Bál ses jít do školy, když jsi věděl, že budeš možná vyzkoušený? Strach mívá každý
člověk. My křesťané máme ale tu výhodu, že můžeme prosit Pána Boha, aby byl s námi
a pomáhal nám v tom, co je pro nás těžké. A věř, že Pán Bůh naše prosby slyší
a pomáhá nám.

SBÍRKA NA BOČNÍ OSVĚTLENÍ
svépomocí jsme vyčistili, natřeli a zkompletovali původní
ornamentální mosazná ramena s miskami a zrenovovali držáky
objímek, vyrobili nová dřevěná těla, osadili novými těly
svíčkových imitací a kabelem. Pro dokončení je však ještě třeba
dokoupit svíčkové žárovky. Z trhu se žárovky tohoto typu
vytrácejí a nejsou už ani ekonomické.
Vybrali jsme tedy už nejen esteticky vyhovující, ale už i s novou
technologií úsporného svícení LED. Cena jedné však dosahuje
téměř 300Kč. Celková částka by tak u čtrnácti světel představovala částku okolo 4.000,- Kč.
Dárcům Pán Bůh odplať. A děkuje i realizační tým.

K zamyšlení
Co slýchávají naše děti:
Nelítej, pohni se, pomalu, pospěš si, nesahej, dávej pozor, dojez to,
vyčisti si zuby, neumaž se, zmazal ses, buď zticha, co jsem ti říkal, co jsem
ti říkala, omluv se, pozdrav, pojď sem, nemotej se pořád kolem mne, jdi si
hrát, neruš, neběhej, ať se nezpotíš, dávej pozor, ať nespadneš, říkala jsem
ti, že spadneš, tvoje smůla, nedáváš nikdy pozor, to nezvládneš, jsi moc
malý, to udělám já, na tohle jsi už moc velký, jdi spát, vstávej, uděláš to
později, mám moc práce, hraj si sám, přikryj se, nechoď na sluníčko, buď
na sluníčku, nemluv s plnou pusou.
Co by naše děti rády slyšely:
Mám tě rád, mám tě ráda, jsi krásný, jsem šťastná, že tě mám, pojď si
povídat o tobě, najdeme si společně trochu času, jak ti je, jsi smutný, máš
strach, proč se nechce, jsi roztomilý, jsi jemný, jsi něžný, vyprávěj mi, co
jsi vyzkoušel, jsi šťastný, moc se mi líbí, když se směješ, můžeš plakat,
jestli chceš, jsi nespokojený, co tě trápí, co tě rozzlobilo, můžeš říct
všechno, co chceš, věřím ti, líbíš se mi, líbím se ti, kdy se ti nelíbím,
poslouchám tě, jsi zamilovaný, co si o tom myslíš, je skvělé být s tebou,
mám chuť si s tebou povídat, mám chuť tě poslouchat, kdy se cítíš velmi
nešťastný, líbíš se mi takový, jaký jsi, je krásné, když jsme spolu, řekni
mi, jestli se mýlím.

Kolem tebe je spousta dospělých lidí, kteří ještě čekají na slova, která chtěli
slyšet jako malé děti.
Ženy si povídaly před obchodem o svých mužích. Jedna z nich mechanicky
kroutila uchem tašky a nakonec řekla: „Vím, že můj manžel umí být něžný
a srdečný. Ke psovi se tak chová.“

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 21. 9. do 28. 9. 2014
Liturgický
kalendář
25. neděle v mezidobí

21. 9.
Úterý
23. 9.
sv. Pio z Pietrelciny,
památka

Středa
24. 9.
sv. Gerard (Jaromír)

Čtvrtek
25. 9.
sv. Kleofáš

Pátek
26. 9.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Za † Stanislava Hadaš e, za ž ivou a † rodinu
Hadašovu, za dar zdraví a Boží požehnání

Černotín

9:30

Za ž ivé a † farnı́ky

Bělotín

11:00

Na úmysl dárce

Špičky

18:30

Mši svatou slouží P. Vladimír Jahn

Černotín

17:00

Za † Bedř icha Suchá nka, sourozence
a za živou rodinu Suchánkovu a Bergerovu
Za † Bedř iš ku Pavlı́kovou, manž ela, syny
a zetě a za rodinu Pavlíkovu, Majkusovu,
Janečkovu a dvo
Za Františka Volka, manželku, syny,
sourozence, vnuka a dvo

Adorační den

Hustopeče

18:00

Bělotín

17:30

Za †rodinu Orgoň ovu a Gassmannovu

Hustopeče

18:00

Za Marii a Václava Majkuse, rodiče,
sourozence, živou rodinu a dvo
Za Marii a Bohumila Zahradníka, rodiče,
sourozence, živou rodinu a dvo

Černotín

18:00

Hustopeče

8:00

Špičky
Bělotín
Vysoká

9:30
11:00

sv. Kosma a Damián

Sobota
27. 9.
sv. Vincenc z Paula,
památka

Slavnost sv. Václava

28. 9.

14:00

Volná intence
Za † Josefa a Z2 o3ii Z2 emlovy, rodič e z obou
stran, sestry, Rosálii Vychopňovou,
živou rodinu a dvo
Za † Radmilu Vaš ı́nkovou a ž ivou rodinu
Za ž ivé a † farnı́ky
Za ž ivé a † farnı́ky a obč any z Vysoké

Adorační den v Hustopečích
Na středu 24. září připadá adorační den pro farnost Hustopeče n/B. V pravé poledne bude vystavena Nejsvětější
Svátost Oltářní k soukromé adoraci až do 1800 hod., kdy začne společná adorace. A po ní bude následovat mše svatá v
1800 hod. Přijďte se, prosím, poklonit Ježíši svátostnému a pomodlit se za své rodiny a farnost. Zároveň je to den
vzájemných modliteb s bohoslovci kněžského semináře – bohoslovci se tento den modlí za nás, proto pamatujme i my
na ně.
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.

