číslo 36.
8. září AD 2013

23. neděle v mezidobí
Zpravodaj farností
Hustopeče nad Bečvou,
Špičky,
Černotín,
a Bělotín

Jsi spravedlivý, Hospodine, a správné je tvé rozhodnutí; jednej se svým
služebníkem podle svého milosrdenství.
Žl 119,137.124

1. čtení: Mdr 9,13-19
Žalm 90

2. čtení: Flm 9b-10.12-17

Ev.: Lk 14,25-33

Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení
do pokolení!

Jsem věřící katolík!?
Já jsem věřící katolík, nikoho jsem nezabil
a neokrad... „…já jsem přece věřící, jsem katolík,
vím moc dobře, jak to bylo s tím Ježíškovým
narozením vedle toho osla v maštali…, vím taky, že
umřel a potom se jeho mrtvola nějak probrala,
nebo co to tam bylo, to už si přesně nepamatuju…,
ale jinak o něm vím všechno.
A taky to, že by se v pátek neměla jíst klobása,
a když si ji dám, tak to musím za rok říct panu
falářovi v té dřevěné boudičce, co tam stojí
v kostele. Stejně tam nic jiného neříkám už celý
roky, protože já jiný hříchy nemám. Nikoho jsem
nezabil, nikoho jsem neokrad, tak co tam tomu chlapovi budu pořád povídat.
Jo, a naše mladý jsem převezl, protože jsem dal pokřtít jejich Pepíka, i když
oni si to nepřáli. Dodneška o tom nevědí, pana faláře jsem poprosil, aby jim
o tom, kdyby je náhodou někdy někde potkal, neříkal. Oni jsou sice taky hluboce
věřící, to jo, loni byli na půlnoční, to my jsme u nás doma všichni katolíci…“

Víme všechno! Víme, že se v kostele před čtením z evangelia říká: „Sláva
tobě, Pane!“ Po evangeliu se říká: „Chvála tobě, Kriste.“ Ale co bylo evangeliu, to
si zrovna nepamatujeme…
Znám Ježíše Krista? Jsem pro cestu za ním nadšený? Nebo jsem typický
českomoravský katolík?
Vědět o Ježíšovi, nebo ho znát? – V jedné chasidské povídce se mluví
o rodičích, kteří poslali svého syna Izáka do rabínské školy. Pracovali, platili
školné, a když se po roce vrátil syn domů na prázdniny, odehrál se mezi ním
a otcem tento rozhovor:
Otec: „Tak co ses tam, synáčku, za celý rok naučil?“
„Naučil jsem se,“ odpověděl mladík, „že Hospodin, náš Bůh, je jediný Bůh.“
Pobouřený otec popadl za rameno jednoho ze svých příručích: „Izáku, víš
ty, že Hospodin je jediný Bůh?“
„Samozřejmě,“ odpověděl podle očekávání prosťáček.
Syn však vzrušeně vykřikl: „Já vím, že on to slyšel, ale naučil se to?“
Přeloženo do srozumitelného jazyka – vědět neznamená umět. Bohužel
spousta lidí žije v představě, že to, co nosí pod lebeční kostí, koluje také v jejich
krvi. Jinak řečeno, že to, co mají srovnané v hlavě, mají srovnané i v životě.
Rozdíl dvou pojmů vědět o Ježíšovi a znát ho, můžeme nalézt v jiném příběhu
z evangelia.
Učedníci se ptají Ježíše: „Mistře, kde bydlíš?“ A Ježíš, místo toho, aby jim
sdělil, že bydlí v Hebrejské ulici hned na rohu a kromě čísla popisného přidal
ještě poštovní směrovací, jak bychom to při stejném dotazu po naší adrese
udělali dnes my, odpovídá: „Pojďte a uvidíte.“ Šli tedy a zůstali u něho celý den.
Kdyby kdokoli po takové výzvě přišel k Ježíšovi, mohl by o něm následně
vydávat svědectví.
Pokud by se dozvěděl pouze jeho adresu, mohl by hovořit jenom o ní. Nic
víc. Ale Ježíš neříká učedníkům: „Budete informovat o mém bydlišti, budete
mými matrikovými stoupenci, budete členy mého fanklubu…“ Říká jim: „Budete
mi svědky.“
Max Kašparů

O H L Á Š K Y
V sobotu 14. IX. v 1100 hodin budou ve farním kostele
sv. Cyrila a Metoděje v Černotíně sezdáni slečna Martina
Barotová z Černotína a pan Václav Hrab ze Špiček.
Přejeme do společné cesty životem stálé Boží požehnání,
ochranu a pomoc.

Oznamy:

Úklid kostela v Hustopečích bude v pondělí 9. 9. v 800 hodin.
Páteční mše svatá bude zaměřena pro děti. Prosím rodiče, aby přišli s dětmi.
Setkání biřmovaných se uskuteční v pátek 13. 9. v 1900 hodin na faře
v Hustopečích.
Hodovou mši svatou bude v Hustopečích sloužit P. Dr. Radoslav Skupník,
kaplan v Jablunkově.
Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání se uskuteční 21. 9. na
Velehradě. Program: 1500 hodin Růženec, 1600 hod. Adorace, 1700 hod.
Pontifikální mše svatá s otcem arcibiskupem. Prosím poutníky, kteří by chtěli
jet autobusem, aby se zapsali na připravené archy.

koutek pro děti
1. Abrahám pocházel z města Ur
Abrahám byl bohatý muž, který žil před mnoha staletími v městě Ur. Lidé tehdy
neznali Pána Boha. Vymysleli si proto své bohy, ke kterým se modlili.
Před mnoha staletími žil se svou manželkou Sárou v jedné zemi
Abrahám. Této zemi dnes říkáme Mezopotámie. Ležela daleko od nás. Museli
bychom tam letět dlouho letadlem a nesměli bychom si zapomenout opalovací
krém a sluneční brýle. Sluníčko tam totiž svítilo, jak jen nejlépe dokázalo,
a proto tam bylo velké horko. Lidé nebydleli v domech jako my, ale ve
stanech. Měli velká stáda ovcí, koz, oslů a velbloudů. Ovce jim dávaly mléko
a vlnu. V zemi, kde žil Abrahám, pršelo jen málokdy. Proto tam tráva moc
nerostla. Ale všechna domácí zvířata se musela někde pást. A tak se občas
stalo, že když po nějaké době spásla vše, co rostlo kolem dokola, nezbývalo
nic jiného, než aby služebníci sbalili stany, naložili vše na velbloudy a hledali
jiné místo, kde rostla tráva a keře. Když našli obzvlášť úrodné místo, postavili
si stany na delší dobu, a tak vzniklo jakési město. Lidé v této zemi byli velice
vynalézaví. Dokonce vynalezli i písmo (klínové). Protože ještě neměli papíry, psali špičatým
klacíkem na hliněné destičky. Tito lidé ale nevěřili v Pána Boha (Hospodina), který stvořil celý svět
i člověka. Vymysleli si vlastní bůžky: boha nebes, boha povětří, boha moře a boha slunce
a měsíce. Jim stavěli velké stavby z kamene. Věřili, že tito bůžci stvořili přírodu, řídí počasí
a zajistí lidem zdraví, štěstí a ochranu před zlými silami. Lidem, kteří si vymýšlejí své bůžky,
protože nevěří v Hospodina, říkáme pohané. Abrahám, o kterém si povídáme, pravděpodobně
také věřil v tyto vymyšlené bůžky. Jenže stejně jako abeceda začíná písmenem A, tak se
u Abraháma začíná dít něco nového, něco moc důležitého. Abrahám totiž uslyšel Hospodinův
hlas a poslechl, co mu řekl. Kdy se to udalo a co Hospodin Abrahámovi řekl, se dozvíme příště.

Abrahám žil v době, kdy lidé ještě neznali Pána Boha (Hospodina). Nevěděli, že on
má rád všechny lidi a stvořil pro ně celý svět. I ty se můžeš setkat s kamarády ve školce
nebo škole i s dospělými žijícími ve vaší obci, kteří nikdy neslyšeli o Pánu Bohu a nevědí,
že si s ním mohou povídat a mít ho rádi. Pán Bůh ale opravdu existuje. Dokázal bys říci
třeba svému kamarádovi, co už o Pánu Bohu víš a proč ho máš rád?

POŘAD
POŘAD BOHOSLUŽEB
od 8. 9. do 15. 9. 2013
Liturgický
kalendář
Neděle
8. 9.
23. neděle v mezidobí
Pondělí
9. 9.
sv. Petr Klaver

Středa
11. 9.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Za Marii Pavlicovou, živou a + rodinu

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

Špičky

18:00

Černotín

sv. Emil

Za živou a + rodinu Suchánkovu,
Bergerovu a dvo
Za rodiče, sestru
a živou a + rodinu Sehnalíkovu
volná intence

17:00 Na úmysl dárce
Za Gustava Maláta a jeho syna Filipa

Čtvrtek
12. 9.

Bělotín

18:00

Jména Panny Marie

Pátek
13. 9.
sv. Jan Zlatoústý
památka

Sobota
14. 9.
Povýšení svatého Kříže
svátek

Hustopeče 18:00

Černotín
Hustopeče

Neděle
15. 9.
24. neděle v mezidobí

Na poděkování Pánu Bohu za dar
františkánského povolání
Za + Františka Jambora, syna Pavla,
2 bratry, rodiče, živou a + rodinu
Za + Františku a Oldřicha Štaffovy
a dvo
Za + rodiče Šnejdrlovy, zetě Ladislava

18:00 a živou rodinu
8:00

Za živé a + farníky a občany Hustopeč
Za + Ludmilu Goláňovou, manžela,

Špičky

10:00 syna a rodiče z obou stran

Bělotín

10:00 Za živé a + farníky

a živou rodinu

Hustopeče 15:00 Svátostné požehnání
Plnomocný odpustek získá ten, kdo zbožně navštíví farní kostel v titulární svátek
kostela (poutní slavnost). Ke třem obvyklým podmínkám (svátost smíření, svaté
přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce) je třeba se ještě během návštěvy kostela
pomodlit Otče náš a Vyznání víry.
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
ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín v nákladu 330 kusů. Vydává
P. František Antonín Dostál.

číslo 36.
8. září AD 2013

23. neděle v mezidobí
Zpravodaj farností
Hustopeče nad Bečvou,
Špičky,
Černotín,
a Bělotín

Jsi spravedlivý, Hospodine, a správné je tvé rozhodnutí; jednej se svým
služebníkem podle svého milosrdenství.
Žl 119,137.124

1. čtení: Mdr 9,13-19
Žalm 90

2. čtení: Flm 9b-10.12-17

Ev.: Lk 14,25-33

Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení
do pokolení!

Jsem věřící katolík!?
Já jsem věřící katolík, nikoho jsem nezabil
a neokrad... „…já jsem přece věřící, jsem katolík,
vím moc dobře, jak to bylo s tím Ježíškovým
narozením vedle toho osla v maštali…, vím taky, že
umřel a potom se jeho mrtvola nějak probrala,
nebo co to tam bylo, to už si přesně nepamatuju…,
ale jinak o něm vím všechno.
A taky to, že by se v pátek neměla jíst klobása,
a když si ji dám, tak to musím za rok říct panu
falářovi v té dřevěné boudičce, co tam stojí
v kostele. Stejně tam nic jiného neříkám už celý
roky, protože já jiný hříchy nemám. Nikoho jsem
nezabil, nikoho jsem neokrad, tak co tam tomu chlapovi budu pořád povídat.
Jo, a naše mladý jsem převezl, protože jsem dal pokřtít jejich Pepíka, i když
oni si to nepřáli. Dodneška o tom nevědí, pana faláře jsem poprosil, aby jim
o tom, kdyby je náhodou někdy někde potkal, neříkal. Oni jsou sice taky hluboce
věřící, to jo, loni byli na půlnoční, to my jsme u nás doma všichni katolíci…“

Víme všechno! Víme, že se v kostele před čtením z evangelia říká: „Sláva
tobě, Pane!“ Po evangeliu se říká: „Chvála tobě, Kriste.“ Ale co bylo evangeliu, to
si zrovna nepamatujeme…
Znám Ježíše Krista? Jsem pro cestu za ním nadšený? Nebo jsem typický
českomoravský katolík?
Vědět o Ježíšovi, nebo ho znát? – V jedné chasidské povídce se mluví
o rodičích, kteří poslali svého syna Izáka do rabínské školy. Pracovali, platili
školné, a když se po roce vrátil syn domů na prázdniny, odehrál se mezi ním
a otcem tento rozhovor:
Otec: „Tak co ses tam, synáčku, za celý rok naučil?“
„Naučil jsem se,“ odpověděl mladík, „že Hospodin, náš Bůh, je jediný Bůh.“
Pobouřený otec popadl za rameno jednoho ze svých příručích: „Izáku, víš
ty, že Hospodin je jediný Bůh?“
„Samozřejmě,“ odpověděl podle očekávání prosťáček.
Syn však vzrušeně vykřikl: „Já vím, že on to slyšel, ale naučil se to?“
Přeloženo do srozumitelného jazyka – vědět neznamená umět. Bohužel
spousta lidí žije v představě, že to, co nosí pod lebeční kostí, koluje také v jejich
krvi. Jinak řečeno, že to, co mají srovnané v hlavě, mají srovnané i v životě.
Rozdíl dvou pojmů vědět o Ježíšovi a znát ho, můžeme nalézt v jiném příběhu
z evangelia.
Učedníci se ptají Ježíše: „Mistře, kde bydlíš?“ A Ježíš, místo toho, aby jim
sdělil, že bydlí v Hebrejské ulici hned na rohu a kromě čísla popisného přidal
ještě poštovní směrovací, jak bychom to při stejném dotazu po naší adrese
udělali dnes my, odpovídá: „Pojďte a uvidíte.“ Šli tedy a zůstali u něho celý den.
Kdyby kdokoli po takové výzvě přišel k Ježíšovi, mohl by o něm následně
vydávat svědectví.
Pokud by se dozvěděl pouze jeho adresu, mohl by hovořit jenom o ní. Nic
víc. Ale Ježíš neříká učedníkům: „Budete informovat o mém bydlišti, budete
mými matrikovými stoupenci, budete členy mého fanklubu…“ Říká jim: „Budete
mi svědky.“
Max Kašparů

O H L Á Š K Y
V sobotu 14. IX. v 1100 hodin budou ve farním kostele
sv. Cyrila a Metoděje v Černotíně sezdáni slečna Martina
Barotová z Černotína a pan Václav Hrab ze Špiček.
Přejeme do společné cesty životem stálé Boží požehnání,
ochranu a pomoc.

Oznamy:

Úklid kostela v Hustopečích bude v pondělí 9. 9. v 800 hodin.
Páteční mše svatá bude zaměřena pro děti. Prosím rodiče, aby přišli s dětmi.
Setkání biřmovaných se uskuteční v pátek 13. 9. v 1900 hodin na faře
v Hustopečích.
Hodovou mši svatou bude v Hustopečích sloužit P. Dr. Radoslav Skupník,
kaplan v Jablunkově.
Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání se uskuteční 21. 9. na
Velehradě. Program: 1500 hodin Růženec, 1600 hod. Adorace, 1700 hod.
Pontifikální mše svatá s otcem arcibiskupem. Prosím poutníky, kteří by chtěli
jet autobusem, aby se zapsali na připravené archy.

koutek pro děti
1. Abrahám pocházel z města Ur
Abrahám byl bohatý muž, který žil před mnoha staletími v městě Ur. Lidé tehdy
neznali Pána Boha. Vymysleli si proto své bohy, ke kterým se modlili.
Před mnoha staletími žil se svou manželkou Sárou v jedné zemi
Abrahám. Této zemi dnes říkáme Mezopotámie. Ležela daleko od nás. Museli
bychom tam letět dlouho letadlem a nesměli bychom si zapomenout opalovací
krém a sluneční brýle. Sluníčko tam totiž svítilo, jak jen nejlépe dokázalo,
a proto tam bylo velké horko. Lidé nebydleli v domech jako my, ale ve
stanech. Měli velká stáda ovcí, koz, oslů a velbloudů. Ovce jim dávaly mléko
a vlnu. V zemi, kde žil Abrahám, pršelo jen málokdy. Proto tam tráva moc
nerostla. Ale všechna domácí zvířata se musela někde pást. A tak se občas
stalo, že když po nějaké době spásla vše, co rostlo kolem dokola, nezbývalo
nic jiného, než aby služebníci sbalili stany, naložili vše na velbloudy a hledali
jiné místo, kde rostla tráva a keře. Když našli obzvlášť úrodné místo, postavili
si stany na delší dobu, a tak vzniklo jakési město. Lidé v této zemi byli velice
vynalézaví. Dokonce vynalezli i písmo (klínové). Protože ještě neměli papíry, psali špičatým
klacíkem na hliněné destičky. Tito lidé ale nevěřili v Pána Boha (Hospodina), který stvořil celý svět
i člověka. Vymysleli si vlastní bůžky: boha nebes, boha povětří, boha moře a boha slunce
a měsíce. Jim stavěli velké stavby z kamene. Věřili, že tito bůžci stvořili přírodu, řídí počasí
a zajistí lidem zdraví, štěstí a ochranu před zlými silami. Lidem, kteří si vymýšlejí své bůžky,
protože nevěří v Hospodina, říkáme pohané. Abrahám, o kterém si povídáme, pravděpodobně
také věřil v tyto vymyšlené bůžky. Jenže stejně jako abeceda začíná písmenem A, tak se
u Abraháma začíná dít něco nového, něco moc důležitého. Abrahám totiž uslyšel Hospodinův
hlas a poslechl, co mu řekl. Kdy se to udalo a co Hospodin Abrahámovi řekl, se dozvíme příště.

Abrahám žil v době, kdy lidé ještě neznali Pána Boha (Hospodina). Nevěděli, že on
má rád všechny lidi a stvořil pro ně celý svět. I ty se můžeš setkat s kamarády ve školce
nebo škole i s dospělými žijícími ve vaší obci, kteří nikdy neslyšeli o Pánu Bohu a nevědí,
že si s ním mohou povídat a mít ho rádi. Pán Bůh ale opravdu existuje. Dokázal bys říci
třeba svému kamarádovi, co už o Pánu Bohu víš a proč ho máš rád?

POŘAD
POŘAD BOHOSLUŽEB
od 8. 9. do 15. 9. 2013
Liturgický
kalendář
Neděle
8. 9.
23. neděle v mezidobí
Pondělí
9. 9.
sv. Petr Klaver

Středa
11. 9.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Za Marii Pavlicovou, živou a + rodinu

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

Špičky

18:00

Černotín

sv. Emil

Za živou a + rodinu Suchánkovu,
Bergerovu a dvo
Za rodiče, sestru
a živou a + rodinu Sehnalíkovu
volná intence

17:00 Na úmysl dárce
Za Gustava Maláta a jeho syna Filipa

Čtvrtek
12. 9.

Bělotín

18:00

Jména Panny Marie

Pátek
13. 9.
sv. Jan Zlatoústý
památka

Sobota
14. 9.
Povýšení svatého Kříže
svátek

Hustopeče 18:00

Černotín
Hustopeče

Neděle
15. 9.
24. neděle v mezidobí

Na poděkování Pánu Bohu za dar
františkánského povolání
Za + Františka Jambora, syna Pavla,
2 bratry, rodiče, živou a + rodinu
Za + Františku a Oldřicha Štaffovy
a dvo
Za + rodiče Šnejdrlovy, zetě Ladislava

18:00 a živou rodinu
8:00

Za živé a + farníky a občany Hustopeč
Za + Ludmilu Goláňovou, manžela,

Špičky

10:00 syna a rodiče z obou stran

Bělotín

10:00 Za živé a + farníky

a živou rodinu

Hustopeče 15:00 Svátostné požehnání
Plnomocný odpustek získá ten, kdo zbožně navštíví farní kostel v titulární svátek
kostela (poutní slavnost). Ke třem obvyklým podmínkám (svátost smíření, svaté
přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce) je třeba se ještě během návštěvy kostela
pomodlit Otče náš a Vyznání víry.
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
ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín v nákladu 330 kusů. Vydává
P. František Antonín Dostál.

číslo 36.
8. září AD 2013

23. neděle v mezidobí
Zpravodaj farností
Hustopeče nad Bečvou,
Špičky,
Černotín,
a Bělotín

Jsi spravedlivý, Hospodine, a správné je tvé rozhodnutí; jednej se svým
služebníkem podle svého milosrdenství.
Žl 119,137.124

1. čtení: Mdr 9,13-19
Žalm 90

2. čtení: Flm 9b-10.12-17

Ev.: Lk 14,25-33

Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení
do pokolení!

Jsem věřící katolík!?
Já jsem věřící katolík, nikoho jsem nezabil
a neokrad... „…já jsem přece věřící, jsem katolík,
vím moc dobře, jak to bylo s tím Ježíškovým
narozením vedle toho osla v maštali…, vím taky, že
umřel a potom se jeho mrtvola nějak probrala,
nebo co to tam bylo, to už si přesně nepamatuju…,
ale jinak o něm vím všechno.
A taky to, že by se v pátek neměla jíst klobása,
a když si ji dám, tak to musím za rok říct panu
falářovi v té dřevěné boudičce, co tam stojí
v kostele. Stejně tam nic jiného neříkám už celý
roky, protože já jiný hříchy nemám. Nikoho jsem
nezabil, nikoho jsem neokrad, tak co tam tomu chlapovi budu pořád povídat.
Jo, a naše mladý jsem převezl, protože jsem dal pokřtít jejich Pepíka, i když
oni si to nepřáli. Dodneška o tom nevědí, pana faláře jsem poprosil, aby jim
o tom, kdyby je náhodou někdy někde potkal, neříkal. Oni jsou sice taky hluboce
věřící, to jo, loni byli na půlnoční, to my jsme u nás doma všichni katolíci…“

Víme všechno! Víme, že se v kostele před čtením z evangelia říká: „Sláva
tobě, Pane!“ Po evangeliu se říká: „Chvála tobě, Kriste.“ Ale co bylo evangeliu, to
si zrovna nepamatujeme…
Znám Ježíše Krista? Jsem pro cestu za ním nadšený? Nebo jsem typický
českomoravský katolík?
Vědět o Ježíšovi, nebo ho znát? – V jedné chasidské povídce se mluví
o rodičích, kteří poslali svého syna Izáka do rabínské školy. Pracovali, platili
školné, a když se po roce vrátil syn domů na prázdniny, odehrál se mezi ním
a otcem tento rozhovor:
Otec: „Tak co ses tam, synáčku, za celý rok naučil?“
„Naučil jsem se,“ odpověděl mladík, „že Hospodin, náš Bůh, je jediný Bůh.“
Pobouřený otec popadl za rameno jednoho ze svých příručích: „Izáku, víš
ty, že Hospodin je jediný Bůh?“
„Samozřejmě,“ odpověděl podle očekávání prosťáček.
Syn však vzrušeně vykřikl: „Já vím, že on to slyšel, ale naučil se to?“
Přeloženo do srozumitelného jazyka – vědět neznamená umět. Bohužel
spousta lidí žije v představě, že to, co nosí pod lebeční kostí, koluje také v jejich
krvi. Jinak řečeno, že to, co mají srovnané v hlavě, mají srovnané i v životě.
Rozdíl dvou pojmů vědět o Ježíšovi a znát ho, můžeme nalézt v jiném příběhu
z evangelia.
Učedníci se ptají Ježíše: „Mistře, kde bydlíš?“ A Ježíš, místo toho, aby jim
sdělil, že bydlí v Hebrejské ulici hned na rohu a kromě čísla popisného přidal
ještě poštovní směrovací, jak bychom to při stejném dotazu po naší adrese
udělali dnes my, odpovídá: „Pojďte a uvidíte.“ Šli tedy a zůstali u něho celý den.
Kdyby kdokoli po takové výzvě přišel k Ježíšovi, mohl by o něm následně
vydávat svědectví.
Pokud by se dozvěděl pouze jeho adresu, mohl by hovořit jenom o ní. Nic
víc. Ale Ježíš neříká učedníkům: „Budete informovat o mém bydlišti, budete
mými matrikovými stoupenci, budete členy mého fanklubu…“ Říká jim: „Budete
mi svědky.“
Max Kašparů

O H L Á Š K Y
V sobotu 14. IX. v 1100 hodin budou ve farním kostele
sv. Cyrila a Metoděje v Černotíně sezdáni slečna Martina
Barotová z Černotína a pan Václav Hrab ze Špiček.
Přejeme do společné cesty životem stálé Boží požehnání,
ochranu a pomoc.

Oznamy:

Úklid kostela v Hustopečích bude v pondělí 9. 9. v 800 hodin.
Páteční mše svatá bude zaměřena pro děti. Prosím rodiče, aby přišli s dětmi.
Setkání biřmovaných se uskuteční v pátek 13. 9. v 1900 hodin na faře
v Hustopečích.
Hodovou mši svatou bude v Hustopečích sloužit P. Dr. Radoslav Skupník,
kaplan v Jablunkově.
Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání se uskuteční 21. 9. na
Velehradě. Program: 1500 hodin Růženec, 1600 hod. Adorace, 1700 hod.
Pontifikální mše svatá s otcem arcibiskupem. Prosím poutníky, kteří by chtěli
jet autobusem, aby se zapsali na připravené archy.

koutek pro děti
1. Abrahám pocházel z města Ur
Abrahám byl bohatý muž, který žil před mnoha staletími v městě Ur. Lidé tehdy
neznali Pána Boha. Vymysleli si proto své bohy, ke kterým se modlili.
Před mnoha staletími žil se svou manželkou Sárou v jedné zemi
Abrahám. Této zemi dnes říkáme Mezopotámie. Ležela daleko od nás. Museli
bychom tam letět dlouho letadlem a nesměli bychom si zapomenout opalovací
krém a sluneční brýle. Sluníčko tam totiž svítilo, jak jen nejlépe dokázalo,
a proto tam bylo velké horko. Lidé nebydleli v domech jako my, ale ve
stanech. Měli velká stáda ovcí, koz, oslů a velbloudů. Ovce jim dávaly mléko
a vlnu. V zemi, kde žil Abrahám, pršelo jen málokdy. Proto tam tráva moc
nerostla. Ale všechna domácí zvířata se musela někde pást. A tak se občas
stalo, že když po nějaké době spásla vše, co rostlo kolem dokola, nezbývalo
nic jiného, než aby služebníci sbalili stany, naložili vše na velbloudy a hledali
jiné místo, kde rostla tráva a keře. Když našli obzvlášť úrodné místo, postavili
si stany na delší dobu, a tak vzniklo jakési město. Lidé v této zemi byli velice
vynalézaví. Dokonce vynalezli i písmo (klínové). Protože ještě neměli papíry, psali špičatým
klacíkem na hliněné destičky. Tito lidé ale nevěřili v Pána Boha (Hospodina), který stvořil celý svět
i člověka. Vymysleli si vlastní bůžky: boha nebes, boha povětří, boha moře a boha slunce
a měsíce. Jim stavěli velké stavby z kamene. Věřili, že tito bůžci stvořili přírodu, řídí počasí
a zajistí lidem zdraví, štěstí a ochranu před zlými silami. Lidem, kteří si vymýšlejí své bůžky,
protože nevěří v Hospodina, říkáme pohané. Abrahám, o kterém si povídáme, pravděpodobně
také věřil v tyto vymyšlené bůžky. Jenže stejně jako abeceda začíná písmenem A, tak se
u Abraháma začíná dít něco nového, něco moc důležitého. Abrahám totiž uslyšel Hospodinův
hlas a poslechl, co mu řekl. Kdy se to udalo a co Hospodin Abrahámovi řekl, se dozvíme příště.

Abrahám žil v době, kdy lidé ještě neznali Pána Boha (Hospodina). Nevěděli, že on
má rád všechny lidi a stvořil pro ně celý svět. I ty se můžeš setkat s kamarády ve školce
nebo škole i s dospělými žijícími ve vaší obci, kteří nikdy neslyšeli o Pánu Bohu a nevědí,
že si s ním mohou povídat a mít ho rádi. Pán Bůh ale opravdu existuje. Dokázal bys říci
třeba svému kamarádovi, co už o Pánu Bohu víš a proč ho máš rád?

POŘAD
POŘAD BOHOSLUŽEB
od 8. 9. do 15. 9. 2013
Liturgický
kalendář
Neděle
8. 9.
23. neděle v mezidobí
Pondělí
9. 9.
sv. Petr Klaver

Středa
11. 9.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Za Marii Pavlicovou, živou a + rodinu

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

Špičky

18:00

Černotín

sv. Emil

Za živou a + rodinu Suchánkovu,
Bergerovu a dvo
Za rodiče, sestru
a živou a + rodinu Sehnalíkovu
volná intence

17:00 Na úmysl dárce
Za Gustava Maláta a jeho syna Filipa

Čtvrtek
12. 9.

Bělotín

18:00

Jména Panny Marie

Pátek
13. 9.
sv. Jan Zlatoústý
památka

Sobota
14. 9.
Povýšení svatého Kříže
svátek

Hustopeče 18:00

Černotín
Hustopeče

Neděle
15. 9.
24. neděle v mezidobí

Na poděkování Pánu Bohu za dar
františkánského povolání
Za + Františka Jambora, syna Pavla,
2 bratry, rodiče, živou a + rodinu
Za + Františku a Oldřicha Štaffovy
a dvo
Za + rodiče Šnejdrlovy, zetě Ladislava

18:00 a živou rodinu
8:00

Za živé a + farníky a občany Hustopeč
Za + Ludmilu Goláňovou, manžela,

Špičky

10:00 syna a rodiče z obou stran

Bělotín

10:00 Za živé a + farníky

a živou rodinu

Hustopeče 15:00 Svátostné požehnání
Plnomocný odpustek získá ten, kdo zbožně navštíví farní kostel v titulární svátek
kostela (poutní slavnost). Ke třem obvyklým podmínkám (svátost smíření, svaté
přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce) je třeba se ještě během návštěvy kostela
pomodlit Otče náš a Vyznání víry.
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
ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín v nákladu 330 kusů. Vydává
P. František Antonín Dostál.

číslo 36.
8. září AD 2013

23. neděle v mezidobí
Zpravodaj farností
Hustopeče nad Bečvou,
Špičky,
Černotín,
a Bělotín

Jsi spravedlivý, Hospodine, a správné je tvé rozhodnutí; jednej se svým
služebníkem podle svého milosrdenství.
Žl 119,137.124

1. čtení: Mdr 9,13-19
Žalm 90

2. čtení: Flm 9b-10.12-17

Ev.: Lk 14,25-33

Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení
do pokolení!

Jsem věřící katolík!?
Já jsem věřící katolík, nikoho jsem nezabil
a neokrad... „…já jsem přece věřící, jsem katolík,
vím moc dobře, jak to bylo s tím Ježíškovým
narozením vedle toho osla v maštali…, vím taky, že
umřel a potom se jeho mrtvola nějak probrala,
nebo co to tam bylo, to už si přesně nepamatuju…,
ale jinak o něm vím všechno.
A taky to, že by se v pátek neměla jíst klobása,
a když si ji dám, tak to musím za rok říct panu
falářovi v té dřevěné boudičce, co tam stojí
v kostele. Stejně tam nic jiného neříkám už celý
roky, protože já jiný hříchy nemám. Nikoho jsem
nezabil, nikoho jsem neokrad, tak co tam tomu chlapovi budu pořád povídat.
Jo, a naše mladý jsem převezl, protože jsem dal pokřtít jejich Pepíka, i když
oni si to nepřáli. Dodneška o tom nevědí, pana faláře jsem poprosil, aby jim
o tom, kdyby je náhodou někdy někde potkal, neříkal. Oni jsou sice taky hluboce
věřící, to jo, loni byli na půlnoční, to my jsme u nás doma všichni katolíci…“

Víme všechno! Víme, že se v kostele před čtením z evangelia říká: „Sláva
tobě, Pane!“ Po evangeliu se říká: „Chvála tobě, Kriste.“ Ale co bylo evangeliu, to
si zrovna nepamatujeme…
Znám Ježíše Krista? Jsem pro cestu za ním nadšený? Nebo jsem typický
českomoravský katolík?
Vědět o Ježíšovi, nebo ho znát? – V jedné chasidské povídce se mluví
o rodičích, kteří poslali svého syna Izáka do rabínské školy. Pracovali, platili
školné, a když se po roce vrátil syn domů na prázdniny, odehrál se mezi ním
a otcem tento rozhovor:
Otec: „Tak co ses tam, synáčku, za celý rok naučil?“
„Naučil jsem se,“ odpověděl mladík, „že Hospodin, náš Bůh, je jediný Bůh.“
Pobouřený otec popadl za rameno jednoho ze svých příručích: „Izáku, víš
ty, že Hospodin je jediný Bůh?“
„Samozřejmě,“ odpověděl podle očekávání prosťáček.
Syn však vzrušeně vykřikl: „Já vím, že on to slyšel, ale naučil se to?“
Přeloženo do srozumitelného jazyka – vědět neznamená umět. Bohužel
spousta lidí žije v představě, že to, co nosí pod lebeční kostí, koluje také v jejich
krvi. Jinak řečeno, že to, co mají srovnané v hlavě, mají srovnané i v životě.
Rozdíl dvou pojmů vědět o Ježíšovi a znát ho, můžeme nalézt v jiném příběhu
z evangelia.
Učedníci se ptají Ježíše: „Mistře, kde bydlíš?“ A Ježíš, místo toho, aby jim
sdělil, že bydlí v Hebrejské ulici hned na rohu a kromě čísla popisného přidal
ještě poštovní směrovací, jak bychom to při stejném dotazu po naší adrese
udělali dnes my, odpovídá: „Pojďte a uvidíte.“ Šli tedy a zůstali u něho celý den.
Kdyby kdokoli po takové výzvě přišel k Ježíšovi, mohl by o něm následně
vydávat svědectví.
Pokud by se dozvěděl pouze jeho adresu, mohl by hovořit jenom o ní. Nic
víc. Ale Ježíš neříká učedníkům: „Budete informovat o mém bydlišti, budete
mými matrikovými stoupenci, budete členy mého fanklubu…“ Říká jim: „Budete
mi svědky.“
Max Kašparů

O H L Á Š K Y
V sobotu 14. IX. v 1100 hodin budou ve farním kostele
sv. Cyrila a Metoděje v Černotíně sezdáni slečna Martina
Barotová z Černotína a pan Václav Hrab ze Špiček.
Přejeme do společné cesty životem stálé Boží požehnání,
ochranu a pomoc.

Oznamy:

Úklid kostela v Hustopečích bude v pondělí 9. 9. v 800 hodin.
Páteční mše svatá bude zaměřena pro děti. Prosím rodiče, aby přišli s dětmi.
Setkání biřmovaných se uskuteční v pátek 13. 9. v 1900 hodin na faře
v Hustopečích.
Hodovou mši svatou bude v Hustopečích sloužit P. Dr. Radoslav Skupník,
kaplan v Jablunkově.
Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání se uskuteční 21. 9. na
Velehradě. Program: 1500 hodin Růženec, 1600 hod. Adorace, 1700 hod.
Pontifikální mše svatá s otcem arcibiskupem. Prosím poutníky, kteří by chtěli
jet autobusem, aby se zapsali na připravené archy.

koutek pro děti
1. Abrahám pocházel z města Ur
Abrahám byl bohatý muž, který žil před mnoha staletími v městě Ur. Lidé tehdy
neznali Pána Boha. Vymysleli si proto své bohy, ke kterým se modlili.
Před mnoha staletími žil se svou manželkou Sárou v jedné zemi
Abrahám. Této zemi dnes říkáme Mezopotámie. Ležela daleko od nás. Museli
bychom tam letět dlouho letadlem a nesměli bychom si zapomenout opalovací
krém a sluneční brýle. Sluníčko tam totiž svítilo, jak jen nejlépe dokázalo,
a proto tam bylo velké horko. Lidé nebydleli v domech jako my, ale ve
stanech. Měli velká stáda ovcí, koz, oslů a velbloudů. Ovce jim dávaly mléko
a vlnu. V zemi, kde žil Abrahám, pršelo jen málokdy. Proto tam tráva moc
nerostla. Ale všechna domácí zvířata se musela někde pást. A tak se občas
stalo, že když po nějaké době spásla vše, co rostlo kolem dokola, nezbývalo
nic jiného, než aby služebníci sbalili stany, naložili vše na velbloudy a hledali
jiné místo, kde rostla tráva a keře. Když našli obzvlášť úrodné místo, postavili
si stany na delší dobu, a tak vzniklo jakési město. Lidé v této zemi byli velice
vynalézaví. Dokonce vynalezli i písmo (klínové). Protože ještě neměli papíry, psali špičatým
klacíkem na hliněné destičky. Tito lidé ale nevěřili v Pána Boha (Hospodina), který stvořil celý svět
i člověka. Vymysleli si vlastní bůžky: boha nebes, boha povětří, boha moře a boha slunce
a měsíce. Jim stavěli velké stavby z kamene. Věřili, že tito bůžci stvořili přírodu, řídí počasí
a zajistí lidem zdraví, štěstí a ochranu před zlými silami. Lidem, kteří si vymýšlejí své bůžky,
protože nevěří v Hospodina, říkáme pohané. Abrahám, o kterém si povídáme, pravděpodobně
také věřil v tyto vymyšlené bůžky. Jenže stejně jako abeceda začíná písmenem A, tak se
u Abraháma začíná dít něco nového, něco moc důležitého. Abrahám totiž uslyšel Hospodinův
hlas a poslechl, co mu řekl. Kdy se to udalo a co Hospodin Abrahámovi řekl, se dozvíme příště.

Abrahám žil v době, kdy lidé ještě neznali Pána Boha (Hospodina). Nevěděli, že on
má rád všechny lidi a stvořil pro ně celý svět. I ty se můžeš setkat s kamarády ve školce
nebo škole i s dospělými žijícími ve vaší obci, kteří nikdy neslyšeli o Pánu Bohu a nevědí,
že si s ním mohou povídat a mít ho rádi. Pán Bůh ale opravdu existuje. Dokázal bys říci
třeba svému kamarádovi, co už o Pánu Bohu víš a proč ho máš rád?

POŘAD
POŘAD BOHOSLUŽEB
od 8. 9. do 15. 9. 2013
Liturgický
kalendář
Neděle
8. 9.
23. neděle v mezidobí
Pondělí
9. 9.
sv. Petr Klaver

Středa
11. 9.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Za Marii Pavlicovou, živou a + rodinu

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

Špičky

18:00

Černotín

sv. Emil

Za živou a + rodinu Suchánkovu,
Bergerovu a dvo
Za rodiče, sestru
a živou a + rodinu Sehnalíkovu
volná intence

17:00 Na úmysl dárce
Za Gustava Maláta a jeho syna Filipa

Čtvrtek
12. 9.

Bělotín

18:00

Jména Panny Marie

Pátek
13. 9.
sv. Jan Zlatoústý
památka

Sobota
14. 9.
Povýšení svatého Kříže
svátek

Hustopeče 18:00

Černotín
Hustopeče

Neděle
15. 9.
24. neděle v mezidobí

Na poděkování Pánu Bohu za dar
františkánského povolání
Za + Františka Jambora, syna Pavla,
2 bratry, rodiče, živou a + rodinu
Za + Františku a Oldřicha Štaffovy
a dvo
Za + rodiče Šnejdrlovy, zetě Ladislava

18:00 a živou rodinu
8:00

Za živé a + farníky a občany Hustopeč
Za + Ludmilu Goláňovou, manžela,

Špičky

10:00 syna a rodiče z obou stran

Bělotín

10:00 Za živé a + farníky

a živou rodinu

Hustopeče 15:00 Svátostné požehnání
Plnomocný odpustek získá ten, kdo zbožně navštíví farní kostel v titulární svátek
kostela (poutní slavnost). Ke třem obvyklým podmínkám (svátost smíření, svaté
přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce) je třeba se ještě během návštěvy kostela
pomodlit Otče náš a Vyznání víry.
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
ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín v nákladu 330 kusů. Vydává
P. František Antonín Dostál.

