28. neděle v mezidobí
12. října 2014
číslo 41.
ročník IX.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí?
Ale u tebe je odpuštění, Bože.
(Žl 130,3-4)

1. čtení: Iz 25,6-10a
Žl 23

2. čtení: Flp 4,12-14.19-20

Ev.: Mt 22,1-14

Smím přebývat v Hospodinově domě
na dlouhé, předlouhé časy.

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl
Milí přátelé misií,
když se začteme do našich starých misijních
časopisů, zjistíme, jak důležité místo měla podpora
zámořských misií a s tím spojená světová Misijní neděle.
Tak například v roce 1937 píše z Afriky jeden misionář:
„Stará žena, vzdálená od misií 100 km, poslala svého
synka o Misijní neděli ke mně, aby mi přinesl 50 centimů
(dnešních asi 15 Kč), to byl celý její poklad, více neměla.
Jaká to obdivuhodná obětavost! Vidím tu černošku, jak
ve své chatrči skrývá tento jediný svůj peníz, ukrývá jej
až do Misijní neděle. Vidím, jak svěřuje svůj poklad
synovi a ten jde do nejbližší misijní stanice celých 100 km. Těžko rozřešit otázku, čí oběť je
větší; matčina, že obětovala všechny své peníze, nebo synova, že urazil tak dlouhou cestu?
Takovou horlivostí musejí se povzbudit i naše srdce!“ Tolik z dopisu misionáře. Již tehdy byl
týden před Misijní nedělí týdnem misií, během kterého se věřící modlili, obětovali své bolesti
a přinášeli to, co na misie našetřili.
Také tento rok žádá Svatý otec František všechny farnosti, řeholní komunity, společenství
a každého věřícího o modlitební i finanční podporu Misijní neděle, jejíž výtěžek se skrze
Papežská misijní díla rozděluje nejpotřebnějším v misiích. Z naší vlasti letos v rámci prostředků
z Misijní neděle pomáháme stavět či opravovat celkem 28 kostelů, klášterů, biskupství, far
a misijních domů. Kromě toho financujeme vrtání studní a nákup audiovizuální techniky,
přispíváme na zajištění chodu diecézí a formaci katechistů. Tato naše pomoc zahrnuje celkem 49
projektů a míří do 8 diecézí v Ugandě, Zambii, Bangladéši a na Srí Lance.
Kromě této sbírky Misijní neděle pomáháme letos ještě více než 63 tisícům sirotků,
nemocných, hladových či jinak strádajících dětí ve 23 diecézích a 9 zemích. Výtěžkem
z misijních akcí a darů hradíme totiž 80 projektů Papežského misijního díla dětí např. v PapuiNové Guineji, Keni, Ugandě a na Filipínách. Například v Ugandě naše dary dostane 32 371 dětí
v bídě, kde přispějeme k záchraně života obětem únosů a nemoci AIDS, budeme se podílet na
zajištění nádrže na vodu, na stavbě mateřské školky a školních tříd, lékařské péči, chodu

dětského domova a vzdělání opuštěných sirotků. Velmi důležitá je naše podpora studia přibližně
300 bohoslovců a provozu tří velkých seminářů v Keni, Ugandě a Zambii skrze Vaše dary na
Dílo svatého Petra apoštola.
Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za modlitby a veškerou podporu papežských
misií v loňském roce, během kterého jste na světové misie, bohoslovce, chudé děti a mešní
intence misionářům věnovali přes 30 milionů Kč. Jak je to potřebné, vidíme, když si uvědomíme,
že denně na světě umírá přibližně 24 000 lidí hladem anebo hladem způsobenými chorobami.
Papež František spojuje misie s radostí a připomíná, že když se dělíme s těmi nejpotřebnějšími,
spatřujeme v nich Kristovu tvář. Odpovězme na prosbu Svatého otce a podpořme Misijní neděli.
Prožijme radost prosté africké ženy, jež neváhala věnovat na misie své živobytí. Zažijme radost
chudých rybářů ze Srí Lanky, kteří na Misijní neděli darovali svůj jednodenní výdělek. Vložme
naše úsilí pod ochranu Panny Marie, která nás cestou misijní radosti bude ráda doprovázet. A jak
radí papež František, nebojme se být k Pánu štědří.
P. Jiří Šlégr, Národní ředitel Papežských misijních děl

koutek pro děti
6. Noemi a Rút
Noemi se svou rodinou utekla před hladem do cizí země. Tam jí zemřel
manžel i oba ženatí synové. Její snacha Rút ji měla moc ráda, a proto, když se
Noemi rozhodla vrátit domů do Betléma, šla s ní.
K izraelskému národu patřila také žena jménem Noemi. Spolu se
svým mužem a dvěma syny bydlela v malém městě Betlémě. Muž
pracoval každý den na poli. Staral se o to, aby celá rodina měla co jíst.
Jednou se však stalo, že přišel neúrodný rok. Na poli nic nevyrostlo.
Noemi neměla mouku, ze které by mohla něco upéct. Co teď dělat?
Noemi, její muž a oba synové se rozhodli, že se přestěhují. Odešli do
nedaleké moábské země. Tam byl dostatek jídla a rodina tam
nemusela trpět hladem. Během tamějšího pobytu však Noemi zemřel
manžel. Byla z toho velice smutná. Zůstali s ní už jen dva synové, kteří
se poté oženili s moábskými dívkami Rút a Orpou. Přivedli si je domů
a tak žili pod jednou střechou i s Noemi. Orpa s Rút měly Noemi velmi
rády. Chovala se k nim totiž moc pěkně a často jim vyprávěla
o Hospodinu, ve kterého věří Izraelité. Orpa a Rút totiž znaly jen
pohanské bůžky a nevěděly, že jsou jen vymyšlení.
Po krátké době oba synové onemocněli a pak i zemřeli. Teď už Noemi neměla
nikoho, ani manžela, ani žádného syna. Byla smutná a nevěděla si rady, jak se uživí.
Ženy totiž neměly na to, aby se samy uživily. Řekla si proto: „Už zde nezůstanu. Půjdu
zpátky do své země a města, odkud jsem kdysi odešla se svým mužem. Jistě mi tam
bude lépe." Noemi se vydala na cestu zpět do Betléma. A nešla sama. Doprovázely ji
Rút a Orpa. Když se přibližovaly k zemi Izraelitů, řekla Noemi, aby se Orpa s Rút vrátily
zpět. Orpa se s Noemi rozloučila a odešla, i když s těžkým srdcem. Rút nikoli, ta
nechtěla Noemi opustit. Měla ji moc ráda, vždyť pro ni byla jako vlastní maminka. Tolik
se o ni a o Orpu starala a vyprávěla jim o jediném Bohu. Rút nechtěla zůstat tam, kde
lidé Hospodina neznají. Proto řekla Noemi: „Ne, já tě neopustím. Tvůj lid je mým lidem
a tvůj Bůh je mým Bohem. Chci s tebou zůstat, maminko." Noemi tedy souhlasila
a společně doputovaly do Betléma.

Možná i ty znáš ve svém okolí nějakého člověka, kterému zemřel někdo blízký,
například manžel nebo manželka. Je to pro něho velice těžké, když je teď sám a nemá
nikoho, s kým by si mohl povídat a o koho by se mohl starat. Právě tento člověk
potřebuje naši modlitbu a pomoc. Možná i ty ho dokážeš potěšit, například když se na
něho usměješ a hezky ho pozdravíš.
V měsíci červenci byli pokřtění:
Linda Marie Horáková (Hustopeče)
Michael Žoček (Hustopeče)
Klára Hložková (Hustopeče)
Amélie Rušarová (Bělotín)
Tomáš Hulák (Bělotín)
Dominik Viktor Hulák (Bělotín)
Michael Miroslav Hulák (Bělotín)

Kateřina Kostíková (Bělotín)
Eliška Mikelová (Bělotín)
V měsíci září byli pokřtění:
Lucie Pavlíková (Hustopeče)
Tobiáš Langer Hustopeče)
Radovan Stanislav Mlčák (Špičky)
Kryštof Lauber (Hustopeče)
Ema Jana Škrobánková (Bělotín)

V měsíci srpnu byli pokřtění:
Karel Man (Hustopeče)
V červnu jsme doprovodili na věčnost:
Josef Kotík (Hustopeče)
Jiří Líva (Hustopeče)
František Rýpar (Černotín)
Bohumil Zubek (Hustopeče)
Ladislav Bartoněk (Hustopeče)
Ladislav Plesník (Hustopeče)

V červenci jsme doprovodili na věčnost:
Karel Šenk (Hustopeče)
Marie Frydrychová (Hustopeče)
Helena Kaňuščáková (Bělotín)
V srpnu jsme doprovodili na věčnost:
Miroslav Horák (Hustopeče)
Stanislav Řehák (Černotín)
V září jsme doprovodili na věčnost:
Albert Palacký (Špičky)

PouŅ na Svatý Hostýn
Tradiční pouť našich farností na Svatý Hostýn
vykonáme ve čtvrtek 23. 10. 2014. Mše svatá bude na
Hostýně v 9:15. Před ní můžete využít příležitost ke svátosti
smíření. Zpět bychom z Hostýna odjížděli přibližně ve 14:00
hodin. Nezapomeňte si s sebou vzít kancionály! Cena
dopravy bude 120 Kč.

Církev se smìje
V nejmenovaném poutním chrámu se na počátku svatopostní doby nenašlo
dosti ochotných lidí na úklid. Pan farář nad tím mávl rukou a řekl: "Bude se
zpívat píseň Pozdvihni se duše z prachu ...., tak ať se má alespoň z čeho zvedat."

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 12. 10. do 19. 10. 2014
Liturgický
kalendář
28. neděle v mezidobí

12. 10.
Pondělí
13. 10.
sv. Venancius

Středa
15. 10.

sv. Terezie od Ježíše,
památka

Čtvrtek
16. 10.

sv. Markéta Marie
Alacoque, sv. Hedvika

Pátek
17. 10.
sv. Ignác Antiochijský,
památka

Sobota
18. 10.
sv. Lukáš, evangelista
svátek

29. neděle v mezidobí

19. 10.
Sbírka na misie

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín
Milotice

11:00
14:00

Na úmysl dárce

Špičky

17:30

Za Janu Stejskalovou při životním jubileu,
s prosbou o další Boží pomoc a požehnání

Černotín

17:30

Za † Annu Kainarovou, manž ela, sestru
a živ . rod

Bělotín

17:30

Za Václava Vahalu, manželku a jejich rodiče

Hustopeče

18:00

Za Štěpánku a Vladislava Vinklárkovy,
jejich rodiče, dva syny, snachu, a živ. rod.
Za Josefa Rýpara, manželku, dcery,
snachu Jarmilu, za dvo a rodinu Staňkovu

Olomouc

17:00

Pontifikální mše svatá

Hustopeče
Černotín

8:00
9:30

Bělotín

11:00

Za ž ivé a † farnı́ky
Za † rodiče Pavelkovy, † děti, živou rodinu
a dvo

15:00

Za ž ivé a † farnı́ky a občany Heřmanic

Heřmanice
Hody a děkovná
za úrodu

Úmysl mše svaté
Za ž ivou a † rodinu Balcarovu, Klé zlovu,
Húdkovu a dvo
Za † Ludmilu Golá ň ovou, manž ela, syna
a rodiče z obou stran a živou rodinu
Za ž ivé a † farnı́ky a obč any z Milotic

Za ž ivé a † farnı́ky z Dubu

Ohlášky:
Hustopečská schola bude nacvičovat v pondělí v 16 hod. v muzikantské zkušebně.
Biřmovanci se sejdou v pátek v 19 hod. na faře v Hustopečích.
Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání se uskuteční 18. 10. v katedrále sv.
Václava v Olomouci. Program: 1500 hodin růženec, 1600 hod. adorace, 1700 hod. mše svatá.
Prosím poutníky, kteří by chtěli jet autobusem, aby se zapsali na připravené archy. Odjezd
autobusu: Špičky 1315 h., Bělotín 1320 hod., Vysoká 1330 h., Poruba 1340 h., Hustopeče 1345 h.,
Milotice 1350 h., Hluzov 1355 h., Černotín 1400 h. Cena pouti je 100,- Kč, děti za polovic.
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.

