30. neděle v mezidobí
26. října 2014
číslo 43.
ročník IX.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina. Uvažujte
o Hospodinu a jeho moci, hledejte vždy jeho tvář!
(Žl 105,3-4)

1. čtení: Ex 22,20-26
Žl 18

2. čtení: 1 Sol 1,5c-10

Ev.: Mt 22,34-40

Miluji tě, Hospodine, má sílo!

List eských a moravských biskupů
o pomoci trpícím křesťanům
Drazí bratři a sestry,
celý svět je zneklidněn událostmi na
Blízkém východě, v mnoha zemích Afriky
(především v Nigérii, Středoafrické republice
a Jižním Súdánu) i na Ukrajině. Na těchto
místech trpí lidé ve válkách rozpoutaných
mocnými či netolerantními lidmi. Dnes je na
celém světě pronásledováno až 200 milionů
křesťanů a více než 100 tisíc z nich je
každoročně umučeno nebo zabito. Dnešní
pronásledování má více obětí než
pronásledování v dobách prvních křesťanů.
Hlavními pronásledovateli jsou režimy
založené na komunistické ideologii či
náboženském fundamentalismu, zvláště pak
islámském.
Jako křesťané silně vnímáme, že trpí
naše sestry a bratři, členové naší rodiny. Nemůžeme být lhostejní, ani nestačí náš soucit
nebo nářek, protože by nebyl upřímný, kdybychom nevyužili prostředky pomoci, které
máme. Proto vás upřímně prosíme o intenzivní modlitby za mír a ukončení utrpení
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 prosíme: Obracejte se na naše politiky s výzvami, aby se více angažovali
pro spravedlnost a mír ve světě, pro lidská práva a pomoc trpícím. Ať nemají strach

připojit se k sankcím vůči agresorům, ani když to bude znamenat omezení našich
obchodů a od každého z nás to bude vyžadovat nějakou oběť. Pro naši zemi od nich
požadujte rozhodování v souladu s morálkou a zásadami Desatera Božích přikázání.
Každoročně prožíváme šestou neděli velikonoční jako den modliteb za
pronásledované křesťany, ale v této situaci se od nás čeká víc. Proto prosíme, abyste se
zapojili do dne postu za mír na Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině,
který vyhlašujeme na pátek 31. října. V prvním listopadovém týdnu se účastněte dle
svých možností také prosebných adoračních pobožností, a každý den v poledne se
spojme v modlitbě za mír alespoň krátkou modlitbou.
Těm, kteří přišli o domov, všechen majetek a trpí hlady, je nutné pomoci i našimi
dary. Proto ve spolupráci s Charitou ČR vyhlašujeme celonárodní sbírku na pomoc
lidem v těchto zemích. Prosíme, abyste ukázali svou velkorysost. U nás bude sbírka
v neděli 2. 11. 2014.
Věříme, že nás Pán vyslyší, vždyť on slíbil, že vyslyší ty, kdo budou v jeho jménu
společně prosit za jednu věc, na které se shodli podle Boží vůle.
Děkujeme všem, kteří se zapojí, a všem žehnáme

Biskupové českých a moravských diecézí

koutek pro děti
8. Ve městě Šilo stála svatyně
Izraelité postavili ve městě Šilo kamennou budovu, do které uložili Archu
úmluvy. Říkalo se jí svatyně. Sem putovali jednou do roka, aby si vyprosili
požehnání od Hospodina.
Dnes si povíme něco málo o domě, kterému se říkalo svatyně.
Dnes nám svatyně může v lecčems připomínat kostel, protože stejně
jako ve svatyni i v kostele zvláštním způsobem přebývá Bůh –
Hospodin. Izraelité po cestě do zaslíbené země postavili podle pokynů,
které dostal Mojžíš od Hospodina, Stan setkávání. Byl z barevných
látek a dřevěných kůlů. Vypadal jako stan. Uvnitř jste mohli najít
vzácnou zlatem ozdobenou skříňku, kterou všichni znali jako Archu
úmluvy. Na jejím poklopu byli dva ze zlata vyrobení andělé cherubové.
Ti chránili to nejvzácnější, co Izraelité měli -kamenné desky desatera,
které byly uloženy uvnitř. Po celou dobu putování měli Izraelité Archu
s sebou. Připomínala jim, že je Hospodin pořád s nimi a že mu záleží
na každém člověku.
Když pak Izraelité přišli do zaslíbené země a nepotřebovali se
stěhovat z místa na místo, postavili stan setkávání s Archou úmluvy na krásném místě
ve městě Šilo, odkud jej šlo vidět ze všech stran. Aby se na toto vzácné místo vešlo více
lidí a vydrželo i nepříznivé počasí, postavili budovu z kamene. Postupem času se tak ze
stanu setkávání stala svatyně, ve které byla uložena Archa úmluvy.
Izraelité navštěvovali svatyni jednou do roka, a to většinou na nějaký svátek. To se
pak každá izraelská rodina odebrala směrem ke svatyni, tedy k místu, kde byla
umístěna posvátná Archa úmluvy. Svatyně byla totiž pro mnoho Izraelitů daleko. Tehdy
ještě neexistovala auta ani kola, proto někdy trvalo i celý týden, než Izraelité ke svatyni
připutovali. Věřili, že tam, kde je Archa úmluvy, je tajemně přítomný Hospodin. My
věříme, že v kostele je také Bůh tajemně přítomný ve svatostánku, a můžeme se mu při
každé návštěvě kostela poklonit.

Ve svatyni si Izraelité připomínali, že je jim Hospodin blízko. Přišli ho do svatyně
chválit za všechno, co udělal a stále pro ně dělá. Vždyť právě on vysvobodil Izraelity
z egyptského otroctví a během cesty do zaslíbené země se o ně staral a způsobil tolik
zázraků. Izraelité do svatyně nosili i dary, kterým říkáme oběti. Chtěli jimi Hospodinu
poděkovat a vyprosit si od něj požehnání, které by je provázelo po celý další rok.
Izraelité navštěvovali svatyni jednou do roka. My chodíme společně s ostatními
lidmi do kostela každou neděli. Jít na mši svatou je jako přijít do paláce za
nejmocnějším králem celého světa. On způsobil, že jsme se mohli narodit, že máme co
jíst a co pít,... Je tolik věcí, za které mu můžeme při mši poděkovat. Na mši jdeme Pánu
Bohu nejen poděkovat, ale také si jdeme vyprosit jeho požehnání, abychom dokázali
druhým pomáhat a dělat jim radost.

Co znamená být svatým dnes?
Svatí mezi námi jsou lidé, kteří následují Krista v duchu a prostředí dnešní doby. Svatí mezi
námi nejsou nápadní extrémním oblečením, účesem, vyzývavým chováním, vyhlašováním
zbožných průpovídek a odříkáváním citátů z bible. Tak se chovají spíš nemocní než svatí lidé.
Svatí mezi námi, jsou-li nápadní, pak vlídností k druhým, svědomitostí v práci. Tím, že je na ně
spolehnutí. Nemluví příliš s lidmi o Bohu – ale tím víc s Bohem o lidech, mezi nimiž žijí. Znají
svou víru z osobního přesvědčení. Vědí, proč věří v Boha a umějí odpovědět na běžné námitky
proti víře. Dnešní svatý je kliďas, který běžné denní mrzutosti řeší spíš žertem a s humorem než
s rozčilováním. Ví, že nad všemi událostmi světa je Bůh, který i zlé umí obrátit v dobré těm, kdo
v něj důvěřují. Svatý mezi námi nekritizuje lidi kolem sebe, neodsuzuje, ale snaží se je pochopit
a pomoci jim. Když mluví, tak mluví o něčem, neplácá o ničem, jen aby se klábosilo. Ví, že
povídavost je známkou slaboduchosti. Nikdy neslibuje něco, o čem ví, že by to nemohl splnit.
Před druhými se nevytahuje a snaží se mluvit co nejméně o sobě. Na druhé nežárlí.
Nevšímá si toho, co o něm říkají druzí za jeho zády. Když mu někdo vytkne chybu,
přemýšlí, jak ji napravit, má-li ji opravdu, nebo co dělat, aby nepůsobil špatným dojmem, když tu
chybu nemá. Nikdy se nehádá, i když ví, že pravdu má on. Řekne své mínění a to stačí. Nikomu
své mínění nevnucuje. Působí na druhé svým příkladem, svou osobností. Denně setřásá vše staré.
Snaží se denně vytvořit ze sebe lepší typ člověka, lepší podobu křesťana.
Poslední poznávací známkou světců mezi námi je, že všechny tyto krásné zásady sice přijali
za zásady svého denního života, ale ještě se jim nedaří zachovávat je vždy denně. Ještě klopýtají,
ještě chybují. Ale z klopýtnutí si nic nedělají. Vědí, že svatost spočívá v neustálém začínání.
Vědí, že i ti největší světci jsou omilostnění hříšníci - tedy lidé jako my. Tato poznávací
znamení světců dnešní doby otvírají dveře k cestě za svatostí i nám, nám všem. Ještě jednou si
radostnou zvěst dnešní slavnosti VŠECH SVATÝCH zopakujme: Svatí nejsou svatí proto, že by
nikdy neklesli. Jsou svatí proto, že po každém pádu vždy znovu povstali k novému úsilí!
(www.pastorace.cz)

Ohlášky:
Biřmovanci se sejdou v pátek v 1730 hod. v kostele v Hustopečích.
Podmínky k získání plnomocných odpustků pro zemřelé: přijetí svátosti smíření,
Eucharistie a modlitba na mysl Svatého otce (Otče náš, Zdrávas a Sláva Otci… či jiná
modlitba). Dále je třeba se na hřbitově pomodlit za zemřelé (stačí v duchu). Odpoledne
1. 11. do půlnoci 2. 11. je možné tyto odpustky pro duše v očistci získat návštěvou kostela
spojenou s modlitbou Páně a Vyznáním víry. Předpokladem je, že pokřtěný katolík, který
je ve stavu milosti, má úmysl odpustek získat a nemá sebemenší zalíbení v hříchu.
Zmiňovanou svátostnou zpověď stačí přijmout v několikadenním rozmezí.
Děkanátní kalendář na rok 2015 je možné si zakoupit v sakristii za cenu 55 Kč.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 26. 10. do 2. 11. 2014
Liturgický
kalendář

30. neděle v mezidobí

26. 10.
Pondělí
27. 10.
sv. Frumencius

Úterý
28. 10.

sv. Šimon a Juda,
apoštolové, svátek

Středa
29. 10.
sv. Felicián

Čtvrtek
30. 10.
sv. Marcel

Pátek
31. 10.

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

Poruba
Černotín
Špičky

9:00
14:00
14:00

Špičky

8:00

Černotín

16:30

Za † rodiče Karla a Františku Mojžíškovy,
živou rodinu, s prosbou o dar zdraví a Boží
požehnání

Bělotín

16:30

Za † rodič e Dostalı́kovy a ž iv. a † rodinu

Hustopeče

16:30

Hustopeče

8:00

sv. Wolfgang

Sobota
1. 11.
Všech svatých
slavnost

Úmysl mše svaté
Za † Otý lii Kubeš ovou, dva manž ely,
rodiče Jamborovy a dvo
Za † Karla Humplíka a manželku
a za rodinu Hruškovu a dvo
Za † Ladislava Prokla a živou a † rodinu,
dvo a nenarozené děti
Za živé a † farníky a občany z Poruby
Requiem za † Leopoldinu Lívovou
Requiem za † Ludmilu Gajdošovou
Za živou a † rodinu Vaculovu a Oravovu

Za Bohuslava Pajdlu, manželku
a živou rodinu
Za Jarmilu Hrabákovou, manžela
a syna Václava
Za † Miladu Kalichovou, za † rodič e Vá ň ovy,
dvě dcery, tři zetě a živou rodinu,
za † rodič e Koneč né , tř i syny a dvo
Za † Zdeň ka Indrucha, rodič e a sestru

Špičky

16:00

Za ž ivé a † farníky

Heřmanice
Hustopeče

18:30

Za ž ivou a † rodinu Tomanovou a Kajnarovou

8:00

Ke cti sv. Huberta a za živé a + myslivce

31. neděle v mezidobí

Černotín

9:30

2. 11.

Za ž ivou a † rodinu Hendrychovu,
Šnejdrlovu, Rýparovu a Samiecovu a dvo

Bělotín

11:00

Za † Matě je Greš e, ž ivou a † rodinu a dvo

Hustopeče

14:00

svátostné požehnání, průvod
na hřbitov a pobožnost za duše zemřelých

Sbírka na potřebné

Sbírka z neděle 19. X.: Hustopeče 10.025,- Kč, Heřmanice 3.804,- Kč, Černotín 4.913,- Kč
a Bělotín 5.253,-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.

