číslo 38.
22. září AD 2013

25. neděle v mezidobí
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: Am 8,4-7
Žalm 113

2. čtení: 1 Tim 2,1-8

Ev.: Lk 16,1-13

Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého.

Trpělivost má velikou sílu,
která dokáže proměňovat
Nepříjemná pacientka jako výzva
Následující příběh ukazuje, jak může být
trpělivost mocná. Carol pracovala v nemocnici jako ošetřovatelka. Žádná z ošetřovatelek netoužila být přidělena k paní
Bradleyové, která se zotavovala po
zlomenině krčku. Paní Bradleyová
udržovala „svou“ sestru v neustálém
pohybu. Bylo jí moc horko nebo moc
zima, tu potřebovala čerstvou vodu, sestra
ji nezměřila krevní tlak správně, chtěla
vyměnit povlečení… Zvonila na sestru
každé dvě až tři minuty. Občas bylo slyšet až na chodbu, jak vyhrožuje, že svým
příbuzným poví, s jakou špatnou péčí se setkává. „Tak, teď ji zkuste uspokojit vy,“ řekla
ošetřovatelka Carol, když ráno nastupovala do služby.
Carol se rozhodla, že se paní Bradleyové nebude vyhýbat. Vzala tento vztah jako
výzvu. Ačkoli měla toho dne spoustu jiné práce, rozhodla se, že se pokusí projevit
bezmeznou trpělivost s paní Bradleyovou. Chtěla splnit veškerá její přání ještě dříve,

než je paní Bradlyeová vysloví. „Máte čerstvou vodu, paní Bradleyová?“ zeptala se
Carol, když nakoukla do pokoje. Za pět minut tam byla opět: „Nechybí vám nic, paní
Bradleyová?“ A za chvíli znovu: „Vypadá to, že bude svítit sluníčko. Mám vám
roztáhnout žaluzie?“ A nakonec: „Dostala jste dnes oběd včas?“ Paní Bradleyová
zpočátku mačkala tlačítko jako dříve, tedy každých pár minut. Kolem poledne ji ale
Carolyna trpělivost začala přemáhat. Carolyn ji téměř vždy předběhla a ptala se na její
přání dříve, než stačila zazvonit.
Nebyla zlá, ale spíše opuštěná a nejistá
„Domnívaly jsme se, že jde o zlou starou ženu, ale ona asi celou tu dobu spíše trpěla
samotou,“ říká Carolyn. „Napadlo mě, že má vlastně strach. Když měla jistotu, že o ní
vím, dokázala se uvolnit.“ Carolyna trpělivost vytvořila podmínky, kdy si Carolyn
mohla začít paní Bradleyové vážit a kdy se paní Bradleyová postupně uvolnila. Na konci
směny byla Carolyn vyčerpaná, leč spokojená. V době večeře přišel za paní
Bradleyovou její syn a paní Bradleyová byla v dobré náladě. „Tohle je Carol. Je to
nejlepší sestra, jakou jsem kdy poznala.“
Trpělivost dokáže lidi proměnit, rozhodneme-li se pro skutečnou lásku
Jistě, je mnohem snazší být trpělivý s lidmi, kteří jsou trpěliví s námi. Pokud se ale po
setkání s netrpělivým člověkem uzavřeme do sebe, ztrácíme možnost spatřit, jakou moc
by naše trpělivost mohla mít. Právě v těchto složitých situacích nás může překvapit, jak
trpělivost dokáže lidi proměnit, rozhodneme-li se pro skutečnou lásku.
Trpělivost je ovocem Ducha Božího, nechme se jím vést
Láska je trpělivá... (1 Kor 13,4)
Trpělivostí zachráníte svou duši (Lk 21, 19)
Ovoce Božího Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,
tichost a sebeovládání. (Gal 5,25)
Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého. (Řím 5,5)
Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky... (Sk 1, 8)
Žijte z moci Božího Ducha a dejme se jím řídit. (srov. Gal 5,16.25)

www.vira.cz
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Adorační den v Hustopečích
Hustopečích
Na úterý 24. září připadá adorační den pro farnost Hustopeče n/B.
V pravé poledne bude vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní k soukromé
adoraci až do 1730 hod., kdy začne společná adorace. Zakončení adoračního
dne bude při mši svaté 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.
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Oznamy:
Oznamy:

Městys Hustopeče nad Bečvou & Římskokatolická farnost Hustopeče nad
Bečvou. Vás srdečně zvou na VARHANNÍ KONCERT u příležitosti
dokončení generální opravy varhan do farního kostela Povýšení svatého Kříže
v Hustopečích nad Bečvou v neděli 22. září 2013 v 1500 hod.
Setkání biřmovaných se uskuteční v pátek 27. 9. v 1900 hodin na faře
v Hustopečích.
Po zdárné opravě varhan v Hustopečích se dále chceme pustit do opravy
kostelních lavic. Jedná se o novou podlahu a rozšíření lavic. Pokud bude mít
nějaký stolař zájem, ať se přihlásí u P. Františka.

koutek pro děti
3. Abrahám se vydal do neznámé země
Abrahám uvěřil Hospodinovým slovům. Rozhodl se proto odejít s celou rodinou do
neznámé země. Hospodin mu ukazoval cestu.
Určitě se každý z vás někdy chystal na výlet nebo na nějaký tábor.
Tehdy jste si s sebou mohli vzít jen ty nejpotřebnější věci a pár hraček,
které se vlezly do batohu nebo tašky. Možná jste tam nikoho neznali
a nevěděli, jestli tam najdete nějaké dobré kamarády. Ten, kdo to zažil, si
dokáže představit, co Abrahám prožíval. Abrahám totiž přijal úkol
odstěhovat se s celou rodinou a všemi svými zvířaty a služebnictvem
z města, ve kterém žil, do země, kterou vůbec neznal, a dokonce ani
nevěděl, kudy se tam jde. Nebylo to vůbec jednoduché. Těžko se mu
opouštěli dobří kamarádi z města, ve kterém žil už mnoho let a znal tu
tolik krásných míst. Přesto se však rozhodl poslechnout Hospodina a toto
všechno opustit. Věřil Hospodinu, že ho netahá za nos, že na něj čeká
něco mnohem krásnějšího, než doposud znal - krásná země, kterou měl
pro Abraháma a jeho rodinu připravenou sám Hospodin. Služebníci i manželka Sára se jistě
Abraháma ptali, kam půjdou, jak je to daleko a za jak dlouho se tam dostanou. Abrahám nic
nevěděl, ale všechny ujišťoval, ať se ničeho nebojí a připraví se co nejdříve na cestu. Když
bylo vše připraveno, Abrahám, který seděl v čele na velbloudu, zavelel a vyšli. Věřil, že
Hospodin mu cestu ukáže. Abrahám totiž neměl učebnici zeměpisu, neměl atlas, neměl ani
GPS. Cestu mu ukazoval samotný Bůh. Procházeli neznámými krajinami. Šli hlubokými lesy
i pouštěmi. Celou cestu je chránila Hospodinova ruka. Abrahám se při tomto dlouhém
putování učil věřit, že Hospodin splní to, co slíbil, a dovede je do krásné nové země,
ve které budou žít a budou zde šťastní.
Abrahám šel, i když nevěděl, co ho potká a jak vypadá země, o které mu Hospodin řekl.
Určitě ho při té cestě bolely nohy. Kdyby to však vzdal a řekl si: „Nikam nejdu, už mě to
nebaví, a kdo ví, jestli se mi to tam bude líbit...“, nikdy by nezažil tak krásné překvapení,
jaké měl pro něj a pro jeho rodinu Hospodin připravené. Možná také nám dnes Pán Ježíš
připravil nějaké překvapení, například to, abychom se v kroužku, do kterého se nám zrovna
nechce, setkali s někým, kdo bude smutný a bude rád, když ho pohladíme či se na něj
usmějeme.

POŘAD
POŘAD BOHOSLUŽEB
od 22. 9. do 29. 9. 2013
Liturgický
kalendář
Neděle
22. 9.
25. neděle v mezidobí

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Bělotín
Pondělí
23. 9.
sv. Pio z Pietrelciny,
památka

Špičky

Úmysl mše svaté
Za + Františka Kopeckého, rodiče,
živou a + rodinu a dvo
Za + Antonii Kaňovskou, manžela
a živou a + rodinu

11:00 Za živé a + farníky
18:00

Za + Bohumilu Štaňkovou, manžela
a dvo
Za + manžela Milana Stejskala a dvo
Za Augustinu Vaculovou, manžela,
syna a bratra Augustina a dvo

Úterý
24. 9.

Hustopeče

sv. Gerard (Jaromír)

Adorační den

Středa
25. 9.

Černotín

17:00 volná intence

Bělotín

18:00 volná intence

sv. Kleofáš

Čtvrtek
26. 9.

18:00 Na poděkování za všechna přijatá

dobrodiní a za + z rodiny Hostašovy,
Janovské a Hrabovské, za dvo
a celou živou rodinu

sv. Kosma a Damián

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

Hustopeče 18:00
Vysoká

Sobota
28. 9.
sv. Václav, slavnost

Černotín

Za Marii a Václava Majkusovy,
sourozence, živou a + rodinu
Za Marii a Bohumila Zahradníkovy,
živou a + rodinu a dvo

15:00 Za živé a + farníky a občany z Vysoké
Za + Marii Šnejdrlovou, manžela,

18:00 syna, 2 dcery, snachu, 2 zetě,

Neděle
29. 9.

Hustopeče

8:00

26. neděle v mezidobí

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

vnuka a dvo
Za + Josefa a Žofii Žemlovy,
rodiče z obou stran, sestry, Rosálii
Vychopňovou, živou rodinu a dvo
Za + Bohuslava Vozáka k jeho
nedožitým 70 narozeninám, rodiče,
bratra, švagra a živou rodinu
Za + rodinu Orgaňovu
a Frosmannovu a dvo

Tel. na faru: mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040
Webové stránky farnosti: www.ihustopece.cz/farnost/
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