2. neděle v mezidobí
19. leden AD 2014
číslo 3.
ročník IX.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Přispěj nám, Bože, na pomoc a shromáždi svůj lid,
abychom chválili tvé svaté jméno.
(Srov. Žl 106,47)

1. čtení: Sof 2,3;3,12-13
Žalm 146

2. čtení: 1 Kor 1,26-31

Ev.: Mt 5,1-12a

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich
je nebeské království.

mYŠlenKA Po vÁnoCíCH
O Vánocích jsme slavili památku na příchod Božího
Syna mezi nás. Bůh udělal první a důležitý krok, teď je
řada na nás! Sv. Jan na něho ukazuje: „Hle, Beránek
Boží!“ A Boží Beránek nás zve k následování v běžném
provozu života. Bůh se netáže, zda je někdo mladý nebo
starý, táže se jen, zda využívám příležitost být člověkem
mezi lidmi, jak to napřed žil on, Boží Syn. Lidé usilují
o velikost i moc, ale Ježíš zde byl pro chudé... Lidé říkají:
„Jak ty mně, tak já tobě.“ Ale On: „Ke druhým se chovej
tak, jak bys chtěl, aby se chovali k tobě.“ Lidé milují jen
své přátelé a ty, kteří jim mohou být užiteční, ale Ježíš
miloval bez rozdílu... Zní to náročně, ale jedině Boží
cesta, i když je náročná, je pro mě tou správnou volbou.
(P. Pavel Kavec)
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koutek pro děti
20. Josef dokázal faraónovi vyložit jeho sny
Egyptskému faraónovi se zdály zvláštní sny. Protože Josef dostal od Hospodina
dar vykládat sny, oznámil faraónovi, že v Egyptě bude sedm úrodných let a sedm let
hladu.
Josef musel být dlouho v egyptské věznici. I když na něj všichni
zapomněli, neztratil nikdy důvěru v Hospodina. Ten o něm věděl a měl
s ním svůj velký plán.
Po dvou letech, co byl Josef ve vězení, se zdál faraónovi, vládci
Egypta, divný sen. Viděl v něm vystupovat z řeky Nilu sedm velkých,
tučných, vykrmených krav, které se pásly na břehu. Pak uviděl vycházet
ze stejné řeky sedm jiných krav. Byly jen kost a kůže - vyhublé a ošklivé.
Tyto krávy pak sežraly všechny ty velké vypasené. Faraónovi se však zdál
ještě jiný sen, tentokrát s obilnými klasy. Na poli vyrůstalo sedm krásných
klasů. Za nimi však vyrostlo sedm vysušených, nehezkých a prázdných.
Když se faraón z tohoto snu probudil, byl nešťastný. Chtěl vědět,
co tyto sny znamenají, ale nikdo mu je neuměl vyložit. Tu se dověděl
od svého služebníka, že ve vězení je nějaký Josef, který umí vykládat sny.
Nechal si Josefa předvést a on mu vysvětlil, že oba dva sny mají stejný smysl: „Sedm
tučných krav a sedm plných krásných klasů znamená, že příštích sedm let bude velmi
úrodných. Vyhublé krávy a prázdné klasy znamenají, že po nich bude následovat sedm
let hrozného hladu a nouze, které zničí celé království, pokud se neuchovají dobré
zásoby z úrodných let.“
Když si egyptský vládce vyslechl od Josefa výklad snů, byl zděšený. Pochopil,
že sedm let sucha bude znamenat hlad a smrt. „Vaše Výsosti,“ pokračoval Josef, „smím
navrhnout, co byste měl udělat? Vyberte si některého ze svých mužů a ustanovte ho
správcem nad zásobami potravin. Bude dohlížet na uložení obilí, kterého bude sedm let
nadbytek, aby bylo možné všechny nakrmit v dobách, kdy úroda nebude. Lidé pak
nebudou umírat hlady.“ Faraón byl udivený, s jakou moudrostí Josef mluví. Dlouho
neotálel a jmenoval Josefa správcem země - to znamená, že mu svěřil starost o celé
království. Faraón z něj udělal správce neboli svého zástupce. Dal ho obléci do
královského pláště, kolem krku mu zavěsil zlatý řetěz a na prst navlékl svůj prsten.
Všichni ho teď museli poslouchat a vážit si ho. Když projížděl egyptskou krajinou a viděl,
jak se mu všichni klanějí a oslavují ho, nikdy nezapomněl, že za toto veliké štěstí musí
děkovat jedině Hospodinu. Byl si vědom, že dostal velký a zodpovědný úkol, který musí
poctivě splnit, aby všichni lidé z Egypta později netrpěli hlady.
Bůh dal Josefovi velký dar - porozumět faraónovým snům. Tento dar ale nedostal,
aby se s ním chlubil, ale aby uchránil faraóna a všechny Egypťany před velkou tragédií.
Nikdo z nás asi dar vykládat sny nedostal, ale obdrželi jsme od Boha spoustu jiných
darů. Víš, jaké jsi dostal právě ty? Těmito dary se nemáme chlubit a vytahovat se s nimi,
ale dělat jimi druhým radost.

Církev se smìje
Hádají se křesťan, ateista a Žid o to, co je nejrychlejší. Křesťan říká, že je to
myšlenka. Ateista oponuje, že je to světlo a Žid říká, že je to průjem. Křesťan
s ateistou se ptají: „Proč průjem?“ Žid na to: „Než jsem stačil pomyslit, než jsem
rozsvítil...“

Co ještě Darwin nemohl vědět! (část VII.)
Odkud pochází informace?
K nejsilnějším argumentům vědy vždy
patří, že lze pomocí přírodních zákonů
vyvrátit určitý proces nebo jev. Přírodní
zákony platí bez výjimky. Proto například
nelze sestrojit perpetuum mobile, což je
stroj, který stále běží bez dodávání
energie. Dnes víme, co Darwin vědět
nemohl. Buňky všech živých organizmů
obsahují nepředstavitelné množství informací, které jsou navíc uloženy s nejvyšší
hustotou záznamu, jakou známe. Informacemi je řízena tvorba všech orgánů, rovněž průběh všech procesů v organismu je řízený
informacemi, včetně výroby všech tělesných substancí (např. 50 tisíc proteinů lidského
těla).
Celý myšlenkový systém evoluce by byl možný jen za předpokladu, že by hmota
umožňovala, aby informace vznikly náhodnými procesy. To je zásadní předpoklad, neboť
všechny stavební plány jednotlivých živočichů a jejich orgánů a všechny složité procesy
v buňkách jsou založeny na informacích. Informace je nehmotná veličina, proto není
vlastností hmoty. Přírodní zákony o nehmotných veličinách, zejména o informaci,
vypovídají, že hmota nikdy nemůže vyprodukovat nehmotnou veličinu. Dále platí,
že zdrojem informací může být jen původce vybavený inteligencí a vůlí. Z toho je jasné,
že kdo připouští evoluci, věří na „informační perpetuum mobile“, tedy na něco, co
všeobecně platné přírodní zákony přísně zakazují. Tím je zasažena Achillova pata evoluce.
Pokud smýšlíme vědecky a aplikujeme platné přírodní zákony, musíme evoluci
a darwinizmus odmítnout.

Ohlášky:
Všichni mládežníci jsou zváni na spolčo, které bude v pátek 24. 1. v 1900 hodin
na faře v Hustopečích. Můžete se těšit na modlitbu, katechezi a také na zábavu.
 Farní knihovna Černotín – připomínám, že si můžete půjčovat knihy
z knihovny vzadu v kostele. Tituly, o které máte zájem a které zde nenajdete,
můžeme zapůjčit na vyžádání v knihovně v Hranicích. Využijte zimního času i toho,
že v dnešní době vychází řada krásných knih. Marie Kaňovská
 Farní odpoledne – po několikaleté odmlce chceme znovu připravit farní
setkání, a to v neděli 23. února odpoledne ve Společenském centru v Černotíně.
Snad se podaří zajistit povídání o pouti do Říma s obrazovým doprovodem, určitě
připraví malý program i děti z náboženství a schola. Pokud byste chtěli přispět
k programu nebo organizačnímu zajištění, ozvěte se mi. Marie Kaňovská


POŘAD
OŘAD BOHOSLUŽEB
od 19. 1. do 26. 1. 2014
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Za + Jana Škodu, rodiče z obou stran
a syna Dalibora

Neděle
19. 1.

Špičky

9:30

Za živou a + rodinu Andersovu
a Michalíkovu

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Bělotín

11:00

Za Annu a Jana Němečkovy, dceru a syna

Kunčice

14:00

Za živé a + farníky a občany Kunčic

Patrocinium

Úmysl mše svaté

Pondělí
20. 1.

Špičky

16:30

Za + otce Henryka a dvo

Středa
22. 1.

Černotín

16:30

Volná intence

Čtvrtek
23. 1.

Bělotín

16:30

Za Helenu Eichenseer

Hustopeče

16:30

Za + Emílii a Annu Garaiovy

Špičky

16:00

Na poděkování PB a PM za přijatá
dobrodiní s prosbou o další pomoc
a požehnání

Hustopeče

8:00

Za + rodiče Jamborovy a živou rodinu

Černotín

9:30

Za + Jaroslava a Josefa Rekovy, rodiče,
živou a + rodinu a dvo

Bělotín

11:00

sv. Fabián a Šebestián
sv. Vincenc

sv. Ildefons

Pátek
24. 1.
sv. František Saleský,
památka

Sobota
25. 1.
Obrácení svatého Pavla,
svátek

Neděle
26. 1.
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Za živé a + farníky

Pozvánka na plovárnu
Jako již tradičně zve Charita Tříkrálové koledníky a vedoucí skupinek jako poděkování
na bazén a všechny vodní atrakce na Plovárnu do Hranic. Bazén bude přístupný
v sobotu 8. 2. a 22. 2. vždy od 745 do 845 hodin. Vstupné je 10 Kč.
Tel. na faru:

mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040

Webové stránky farnosti: www.ihustopece.cz/farnost/
Hustopeče n/B: www.orel-hustopecenb.cz
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