29. neděle v mezidobí
19. října 2014
číslo 42.
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Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Volám k tobě, protože mě vyslyšíš, Bože, popřej mi sluchu,
slyš mé slovo! Opatruj mě jako zřítelnici oka, do stínu svých
perutí mě ukryj.
(Žl 17,6.8)

1. čtení: Iz 45,1.4-6
Žl 96

2. čtení: 1 Sol 1,1-5b

Ev.: Mt 22,15-21

Vzdejte Hospodinu slávu a moc!

Maria stojí tam, kde se
jiným podlamují kolena
Jedním z dávno uctívaných Mariiných obrazů je
tzv. Hodegetria, „průvodkyně na cestě“. Je pojmenován podle byzantského kostela v Istanbulu, který
stál na trase karavan. Než se vůdci karavan vydali
na nebezpečnou službu průvodců pouští,
předstoupili před tento mariánský obraz a vyprošovali si Boží požehnání.
Maria drží dítě Ježíše na levé ruce a pravou
rukou na něho ukazuje: „Udělejte, cokoli vám
nařídí.“ Udává směr cesty. Tato mariánská ikona je
vlastně namalovanou prosbou: „Obrať, co jde
špatným směrem!“
Maria není cestou, cestou je sám Kristus, ale
ona je znamením na cestě: „Udělejte, cokoli vám
nařídí.“ Ne to, co říkají media či píší noviny. Dělejte
to, co vám říká v Písmu svatém.
Maria tou cestou sama šla.
UDĚLEJTE, COKOLI VÁM NAŘÍDÍ. (Jan 2,5)

Maria stojí u kříže. Apoštolové utekli, když situace začala být vážná. Maria zůstala.
Stojí při svém synu a stojí i při svém poslání. Je schopna stát tam, kde se jiným
podlamují kolena. Tomu říkáme statečnost.
Statečnost není ctnost útoku. Útok je záležitostí odvahy a trvá jen okamžik.
Statečnost je ctnost vytrvalosti, výdrže.
Žena, která od svého nemocného muže neuteče, ale vydrží a vytrvá, je statečná.
Kněz, který věrně hlásá víru, i když je stále vystaven odporu, je statečný.
JEŽÍŠ SPATŘIL MATKU, KTERÁ STÁLA U JEHO KŘÍŽE. (srov. Jan 19,25)
www.pastorace.cz

koutek pro děti
7. Hospodin odměňuje Rút i Noemi
Noemi a Rút žily v městě Betlémě. Rút chodila sbírat klasy s obilím na pole
bohatého Boáze. Hospodin se postaral o to, aby se Boáz do Rút zamiloval a vzal
si ji za ženu.
Noemi a Rút dorazily do města Betléma a zabydlely se v domě,
kde dříve Noemi žila se svým manželem. Mezi místními lidmi se
o jejich příchodu brzy vědělo. Bylo zrovna období žní a lidé měli plné
ruce práce. Noemi a Rút ale pole neměly, tedy ani žádné klasy
s obilím, ze kterých by namlely mouku na chléb. Co měly dělat? Rút
šla na jedno pole, kde byli lidé, kteří žali (sekli) obilí, sbírali je na
hromadu a svazovali je k sobě. Poprosila je: „Mohla bych po vás
vysbírat klasy, které jste už nechali ležet na poli?"* Ženci poznali, že
je to Rút, ta chudá a hodná dívka, která přišla s Noemi, a rádi jí to
dovolili. Rút tak chodila sbírat klasy na toto pole každý den.
Pole, na kterém dělníci pracovali, patřilo jednomu bohatému
pánovi jménem Boáz. Ten se jednou přišel podívat, jak pokračuje
práce na jeho poli. Rozhlédl se po poli a jeho usměvavá tvář
prozradila, že je s vykonanou prací spokojen. Ani cizí dívka sbírající zbylé klasy neušla
jeho pozornosti. Zeptal se jednoho ze svých služebníků: „Kdo je ta žena?" Služebníci
mu odpověděli: „To je ta dívka, která přišla s Noemi. Je velice pilná a milá. Od rána do
večera sbírá bez přestávky klasy a sotva si dopřeje čas k jídlu. Určitě jsi o ní slyšel."
Ano, Boáz o ní slyšel, a to jen samé pěkné věci. Novinky se v malém městě šíří rychle.
Líbilo se mu, jak se chová ke své tchyni Noemi.
Boáz přistoupil k Rút s ujištěním, že může nadále chodit bez obav sbírat klasy na
jeho pole, a dokonce jí dovolil jíst a pít s jeho služebníky. Boáz se do Rút totiž na první
pohled zamiloval. To byla Rút šťastná! Hluboce se před Boázem poklonila a doma pak
Noemi vše vykládala. Noemi z toho měla velikou radost, Boáze totiž znala. Od radosti
řekla: „Požehnaný je od Hospodina! Ten muž Boáz je náš příbuzný! Ten si tě vezme za
ženu."** Rút se začervenala a řekla: „Ale maminko, co tě to napadá! Přišla jsem z cizí
pohanské země!" Ale Noemi odpověděla: „Počkej a uvidíš." A skutečně. Netrvalo dlouho
a Boáz se zeptal Rút, zda by chtěla být jeho ženou. A Rút, která poznala jeho dobré
srdce, stala se s radostí jeho manželkou. Zakrátko jim Hospodin daroval také děťátko,
syna. Dali mu jméno Obéd. Z Noemi se tak stala babička. Byla velice šťastná. Brávala

chlapce na klín, hrála si s ním a nepřestávala Hospodinu děkovat, že už není smutná
ale šťastná.
Až Obéd dorostl, stal se otcem Jišaje a Jišaj pak otcem krále Davida. Z této rodiny
se za mnoho let narodil Pán Ježíš. Tak Hospodin Rút požehnal. A proč? Protože byla
věrná Hospodinu i své mamince Noemi. Nikdy ji neopustila a starala se o ni. Vyplatí se
pomáhat svým rodičům, nemyslíš?

* Z Mojžíšova zákona vycházelo, že majitelé polí museli dovolit chudým a hladovým lidem posbírat z pole
klasy s obilím, které zůstaly po dělnících ležet na zemi.
** Boží zákon přikazoval izraelským mužům, že se se musejí postarat o vdovy ze své rodiny. Podle
zvyklostí si takovou ženu často vzal příbuzný za manželku.

PouŅ na Svatý Hostýn
Tradiční pouť našich farností na Svatý Hostýn
vykonáme ve čtvrtek 23. 10. 2014. První autobus bude
vyjíždět v 7:30 hodin z Bělotína, 7:35 z Kunčic, 7:40 ze
Špiček, 7:50 z Hluzova a počká se v Černotíně. Druhý
autobus pojede v 7:30 hodin z Vysoké, v 7:40 z Poruby, 7:45
z Hustopeč, 7:50 z Milotic a připojí se k prvnímu
v Černotíně. 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
Dcera přivede domů představit rodičům svého snoubence. Když je mladík o samotě se svým
budoucím tchánem, ten se ho ptá: "Čímpak se živíš, hochu?" "Studuji náboženství." "A jak chceš
vydělat na pořádný barák?" "Soustředím se na svá studia a Bůh nás zaopatří." "A za co koupíš
mé dceři pořádný snubní prsten?" "Soustředím se na svá studia a Bůh nás zaopatří." A takhle to
jde pořád dokola - mladík pořád omílá, že Bůh je zaopatří. Když to otec vzdá a mladík se
odporoučí, přijde do místnosti matka a ptá se, jak to šlo. Otec říká: "No, ten chlapec nemá žádnou
pořádnou práci ani žádné plány do budoucna, jak nějakou sehnat. Ale dobrá zpráva je, že si
myslí, že jsem Bůh!"
"Pane, splň mi jedno přání!" Nad hlavou se mu zjeví mračno a zaburácí hlas Boží. "Celý
život se snažíš být přímý a čestný, splním Ti tvé jedno přání." Chlapík povídá: "Postav mi most
na Hawaj, abych se tam mohl kdykoliv dostat autem." Bůh na to: "Tvé přání je velmi
materialistické! Jen si představ ty problémy: pilíře až na dno Pacifiku, všechen ten beton a ocel,
a co by to stálo!! Dokážu Tvé přání splnit, ale těžko se mi akceptuje tvoje orientace na světské
věci. Zkus ještě uvažovat a vyslovit přání, které by pro mne bylo poctou. "Chlapík se ztěžka
zamyslel a po dlouhé chvíli povídá. "Pane, přál bych si rozumět ženám. Chci vědět, jak se cítí v
hloubce svého srdce a na co myslí, když mě ignorují, proč pláčou, co chtějí povědět, když říkají
NE." Bůh se na chvíli zamyslí a pak odpoví: "A na tom mostě chceš dva, nebo čtyři pruhy?"

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 19. 10. do 26. 10. 2014
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Za ž ivé a † farnı́ky z Dubu

29. neděle v mezidobí

Černotín

9:30

Za ž ivé a † farnı́ky

19. 10.
Sbírka na misie

Bělotín

11:00

Za † rodič e Pavelkovy, † dě ti, ž ivou rodinu
a dvo

Hody a děkovná
za úrodu

15:00

Za ž ivé a † farnı́ky a občany Heřmanic

Špičky

17:30

Za † Františ ka Ně mce a rodič e z obou stran

Černotín

14:00

Requiem za † Jaroslava Hendrycha

Hustopeče

18:00

Za† Josefa Stoklase, manž elku, 2 syny, zetě
a ž ivou a † rodinu
Za Antonína a Žofii Horákovy, Františka
a Štěpánku Kubíkovy, syna Antonína
a Ladislava, snachu Milunku a tetu Amálku

Černotín

18:00

Za † Antonii Kaň ovskou, manž ela, syna,
ž ivou a † rodinu

30. neděle v mezidobí

Hustopeče

8:00

26. 10.
Ve 300 hod. začíná
zimní čas

Za † Otý lii Kubeš ovou, dva manž ely,
rodiče Jamborovy a dvo

Špičky

9:30

Za † Karla Humplı́ka a manž elku
a za rodinu Hruškovu a dvo

Bělotín

11:00

Heřmanice

Pondělí
20. 10.
sv. Irena

Středa
22. 10.
sv. Jan Pavel II.

Pátek
24. 10.

Úmysl mše svaté

sv. Antonín Maria Klaret

Sobota
25. 10.
sv. Kryšpín

Za † Ladislava Prokla a živou a † rodinu,
dvo a nenarozené děti

Ohlášky:
Hustopečská schola bude nacvičovat v pondělí v 16 hod. v muzikantské zkušebně.
Ministranti se sejdou v sobotu v 10 hod. na faře v Hustopečích.

S b í r k y :
Hustopeče

Špičky

Černotín

Bělotín

27. neděle v mezidobí

Kč 9.531,--

Kč 2.534,--

Kč 4.678,--

Kč 1.453,--

28. neděle v mezidobí

Kč 4.371,--

Kč 1.468,--

Kč 1.181,--

Kč 1.896,--

Na Vysoké se při hodové mši svaté vybralo 4.668,--Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
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.

