číslo 33.
18. srpna AD 2013

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

Štíte náš, Bože, pohleď, popatř na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden
den v tvých nádvořích než jinde tisíc.
Žl 84,10-11

1. čtení: Jer 38,4-6.8-10
Žalm 40

2. čtení: Žid 12,1-4

Ev.: Lk 12,32-48

Hospodine, na pomoc mi pospěš!

Panna Maria Královna
Promluva Benedikta XVI. z 22. 8. 2012
Panně Marii Královně věnoval dnešní generální audienci v Castel
Gandolfu papež Benedikt XVI. Věřícím připomněl, že na Matku Boží se
mohou obracet v temnotách
života a vyprosit si u ní zvláštní
milosti.
„Maria
je
odpradávna
vzývaná jako nebeská královna.
Tento titul vzbuzuje důvěru,
lásku a radost“ uvedl římský
biskup a na závěr pozdravil také
poutníky ze středu Evropy:
„Bratři a sestry, Češi a Slováci,
dnes slavíme svátek Panny
Marie Královny. S důvěrou se
obracíme na tuto naši dobrotivou matku v každé naší potřebě. Pochválen
buď Ježíš Kristus.“

V promluvě vztahující se k tomuto svátku papež řekl: „K tomu, který
řídí svět a má v rukou osudy vesmíru, se s důvěrou obracíme skrze Pannu
Marii. Od pradávna je vzývána jako nebeská Královna nebe. Osmkrát po
modlitbě růžence k ní v Loretánských litaniích voláme jako ke Královně
andělů, patriarchů, proroků, apoštolů, mučedníků, vyznavačů, panen, všech
svatých a rodin. Rytmus těchto starobylých zvolání a modliteb, jako je
Zdrávas královno, nám pomáhá pochopit, že svatá Panna, jako naše matka,
vedle syna Ježíše v slávě nebe, je stále s námi v každodenním plynutí
našeho života.“
Svátek Panny Marie Královny vyhlásil papež Pius XII. v roce 1954.
Později došlo k přesunu data svátku na 22. srpen. Svátek tak navazuje na
památku slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, kterou věřící slavili přesně
před týdnem.

Radio Proglas

O H L Á Š K Y
V sobotu 24. VIII. v 1100 hodin budou ve farním kostele
Povýšení sv. Kříže v Hustopečích nad Bečvou sezdáni slečna
Šárka Michalíková z Heřmanic a pan Boris Hradec z Příbora.
Přejeme do společné cesty životem stálé Boží požehnání,
ochranu a pomoc.
Milí farníci,
jak jste si jistě všimli, již od května probíhají stavební práce na kostele sv. Šimona
a Judy ve Špičkách. V říjnu 2012 se farnosti Špičky podařilo sehnat 1,6 mil Kč z dotací od
Evropské Unie (farnost musí celou opravu předfinancovat, takže je nutno si vzít půjčku.
Prosíme Vás tímto o každý možný dar, abychom mohli předfinancovat celou opravu).
Tyto peníze budou sloužit na úhradu již provedených prací: statické zajištění (stažení)
kostela ocelovými předpjatými lany, opravu veškerých trhlin ve zdivu zvenčí i zevnitř
a na následnou opravu fasády, přeštukování, opravu atiky a nátěr. V sakristii rovněž
byla provedena nová štuková omítka a výmalba, byly opraveny veškeré špatné
klempířské prvky, parapety a stříšky, na opěrné pilíře byla osazena nová krytina
bobrovka. V současné době již finišují práce na poslední části a to věži kostela. Bylo
přestavěno lešení, budou vyměněny špatné dřevěné okna na schodišti na kůr kostela,
veškerá okna na věži budou vyčištěna a nově natřena. Rovněž ciferník hodin na věži
bude očištěn a nově natřen. U hodin kostela je potřeba provést nový mechanismus
v hodnotě 110 000,-Kč, na který už farnost nemá potřebné finance.
Pokud se podaří, tak bychom příští rok sehnali dotace na novou elektroinstalaci
kostela, výmalbu a topení do lavic. Za každý příspěvek Pán Bůh zaplať!
P. František a Pavel Vacula

POUTNÍ SOUTĚŽ
Odpovědi je možné zasílat prostřednictvím SMS na telefonní číslo: 733 741 614 nebo na
e-mailovou adresu: fad.tistin@seznam.cz nebo písemně do schránky na faře v Hustopečích.
KOLO DVANÁCTÉ:
1.

2.

3.

4.

5.

Která žena se stala královnou místo Vašti?
a) Ester
b) Rút
c) Debora
Kolik kamenů vynesli Izraelité z řeky Jordán,
aby postavili oltář?
a) 12 kamenů
b) 20 kamenů
c) 28 kamenů
Kolikrát změnil Lában Jákobovu mzdu?
a) 3x
b) 7x
c) 10x
Kolik dělníků pracovalo pro Šalamouna na
Libanónu?
a) 5.000
b) 15.000
c) 30.000
Kolik dětí měla Jákobova žena Lea?
a) šest synů a dvě dcery
b) sedm synů a dvě dcery
c) osm synů a dvě dcery

6.

7.

8.

9.

10.

Když přišel David k Saulovi, tak ho Saul
učinil svým?
a) hudebníkem
b) zbrojnošem
c) rádcem
Když byl anděl Gabriel poslán k panně
Marii, byla Alžběta?
a) v druhém měsíci
b) v šestém měsíci
c) v sedmém měsíci
Co chtěl Jakub s Janem přivolat na
samařskou vesnici, protože je tam nepřijali?
a) sedmihlavého draka
b) oheň z nebe
c) zemětřesení
Aby Římští křesťané lépe pochopili
evangelium, Marek v něm pečlivě vysvětluje?
a) římské zákony
b) poměry apoštolů
c) židovské zvyky
Jak se jmenoval sluha, kterému Petr uťal ucho?
a) Quirinius
b) Malchus
c) Menaš

Správné odpovědi z minulého čísla:
1b, 2b, 3b, 4a, 5c, 6a, 7c, 8b, 9a, 10c

Chcete mě
mě...?
...?

Pokud máte zájem o jedno z těchto štěňat jsou bezplatně k dispozici na faře.
Ps: Přijďte se podívat!

POŘAD
POŘAD BOHOSLUŽEB
od 18. 8. do 25. 8. 2013
Liturgický
kalendář

Místo

Neděle
18. 8.
20. neděle v mezidobí
Pondělí
19. 8.
sv. Jan Eudes

Středa
21. 8.

sv. Pius X.

Čtvrtek
22. 8.
Panna Maria Královna
památka

Pátek
23. 8.
sv. Růžena z Limy

Sobota
24. 8.
sv. Bartoloměj, apoštol
svátek

Neděle
25. 8.
21. neděle v mezidobí

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

U příležitosti nedožitých stých
narozenin naší maminky, živou
a + rodinu Balcarovu, Klézlovu,
Hůdkovu a dvo

Špičky

9:30

Za živé a + farníky a občany Špiček

Bělotín

11:00

Za živé a + farníky

Špičky

18:00

Za + rodinu Krukowských

Černotín

17:00

volná intence

Bělotín

18:00

volná intence

Hustopeče 18:00

Za + Františku Zemánkovou
a živou rodinu
Za + Marii a Valentina Kopřivovy
a živou a + rodinu
Za + Františka Perutku, syna,
rodiče z obou stran a živou rodinu

Špičky

18:00

Hustopeče

8:00

Za Marii Váhalovou a Františka,
za Annu Škařupovou a Františka
a za Emila Olbricha

Černotín

9:30

Za živé a + farníky

Bělotín

11:00

Za + rodiče Tylichovy a sestru Svatavu

Oznamy:
✼ Z farního tábora jsme přivezli ještě nějaké věci (polštářek, boty, oblečení…), které si tam
děti zapomněly. Vyzvedněte si je prosím na faře v Hustopečích.
✼ Pouť do Assisi a Říma: Do konce měsíce srpna prosím všechny účastníky pouti, aby
doplatili zbytek částky za pouť. Také budu potřebovat přesnou adresu, rodné číslo, číslo pasu
nebo občanského průkazu a telefonní číslo. P. František
Tel. na faru:

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

Webové stránky farnosti:

http://www.ihustopece.cz/farnost/
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P. František Antonín Dostál.

