svátek UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
2. únor AD 2014
číslo 5.
ročník IX.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém
chrámě. Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála sahá až na konec země;
tvá pravice oplývá spravedlností.
(Žl 48,10-11)

1. čtení: Mal 3,1-4
Žalm 24

2. čtení: Žid 2,14-18

Ev.: Lk 2,22-40

Hospodin zástupů, on je král slávy!

Záleāí na tom...
Basketbalový míč v mých rukách má hodnotu 300
korun. Basketbalový míč v rukách Michaela Jordana má
hodnotu 33 miliónů dolarů. Záleží na tom, v čích rukách je.
Tenisová raketa v mých rukách nemá žádný význam.
Neumím hrát tenis. Tenisová raketa v rukách Peta
Samprasa znamená Wimbledon. Záleží na tom, v čích

rukách je.
Hůl v mých rukách může posloužit k odehnání zvířete.
Hůl v rukách Mojžíše rozdělila moře. Záleží na tom, v čích

rukách je.
Prak v mých rukách zůstává dětskou hračkou. Prak
v rukách Davida byl však mocnou zbraní. Záleží na tom,

v čích rukách je.
Dvě ryby a pět bochníků chleba v mých rukách stačí
na pohoštění mých přátel. Dvě ryby a pět bochníků chleba
v Božích rukách však nasytí tisíce. Záleží na tom, v čích rukách

jsou.
Pár hřebíků v mých rukách nestačí ani na budku pro ptáčky.
Pár hřebíků v rukách Ježíše Krista však znamenalo spásu pro
svět. Záleží na tom, v čích rukách jsou.
Vše záleží na tom, v čích rukách to je. Tak vložme svoje
starosti, obavy, sny, rodiny a vztahy do Božích rukou – vždyť
záleží na tom, v čích rukách jsou...

koutek pro děti
22. Josefovi bratři přišli do Egypta nakoupit obilí
Jednoho dne Josefovi oznámili: „Pane, jsou tu nějací cizinci
a chtějí nakoupit obilí.“ Josef jim dovolil předstoupit. Když je uviděl,
okamžitě poznal, že jsou to jeho bratři, kteří jej před několika lety
prodali egyptským kupcům. Vůbec s ním tenkrát neměli slitování.
Josef je dobře poznal, ale oni ho už nepoznali. Když před něj bratři
předstoupili, hluboce se uklonili. Aniž by to tušili, tím, že se mu
poklonili, se vyplnil Josefův sen o snopech a hvězdách, které se mu
klaněly.
Teď měl Josef bratry ve své moci. Mohl je docela snadno
potrestat za jejich zlé chování. Klidně je mohl uvěznit nebo nechat
zabít. To ale Josef nechtěl. Přestože se tenkrát postarali, aby pracoval
jako otrok, už se na ně nehněval. Chtěl se k nim zachovat docela jinak
a všechno to zlé chování jim odpustit. Říkal si: „Mám prozradit, že
jsem Josef? Ne, ještě to neudělám, nejprve musím vědět, zda jsou
stále tak zlí. Ale kdepak je vůbec můj nejmladší bratr Benjamín? Snad ho také
neprodali?“ Rozhodl se, že bratry vystaví zkoušce.
Josef se tedy zatvářil přísně a ptal se: „Odkud přicházíte?“ Oni odpověděli:
„Ze země Kanaán, pane.“ A vyprávěli mu o svém starém otci, bratru Josefovi, který již
není naživu, a o nejmladším bratrovi, který zůstal doma, a o tom, jak mají hlad. Josef
dělal, že jim nevěří, a přísně jim pravil: „To říkáte jen tak, abyste mě oklamali. Co když
jste vyslaní zvědové a špioni a později nás chcete okrást.“ Bratři se polekali a začali
se ospravedlňovat, že jsou poctiví lidé, kteří nemají žádné zaječí úmysly. Všechna slova
však byla zbytečná. Josef jim řekl: „Uvidím, zda jste mluvili pravdu. Běžte domů
a přiveďte nejmladšího bratra, pak vám uvěřím. Jednoho z vás, Simeona, však vsadím
do vězení jako záruku toho, že se určitě vrátíte.“ A stalo se tak.
Když bratři odešli, doma všechno tatínkovi Jakubovi dopodrobna vysvětlili. On je
vyslechl, ale svého milovaného syna Benjamína pustit nechtěl. Bál se, že by se mu
mohlo stát něco zlého. Už ztratil jednoho syna Josefa, a kdyby se něco stalo
s Benjamínem, to by už neunesl. Nakonec však přece musel svolit, začaly jim totiž
pomalu docházet zásoby obilí. Jakub se se svými syny rozloučil slovy: „Budu se za vás
modlit, aby vás Hospodin ochraňoval.“ Bratři se pak vydali na cestu do Egypta.
Z příběhu jsme se dozvěděli, že se bratři ve svém chování změnili. Nemysleli jen
na sebe. Šli společně do Egypta, aby odtamtud dovezli obilí pro celou rodinu. Už se
dokázali zastat jeden druhého. Záleželo jim na druhých. To, že se jim změnilo srdce,
však nebyla jejich zásluha. Bůh sám odstranil z jejich života zlost a závist. Jak jsi na tom
ty? Na kom ti nejvíce záleží? Dokázal by ses ho zastat?

Církev se smìje
Desetiletého neposedu poslala maminka do náboženství. Když se odpoledne vrátil,
ptá se ho, co se naučil. Děcko vypráví: „No, paní katechetka nám vyprávěla, jak Bůh
vyslal Mojžíše za nepřátelské linie na záchrannou misi, která měla vyvést Izraelce
z Egypta. Když se dostal k Rudému moři, nechal své ženisty udělat pontonový most
a všechny dostal na druhou stranu. Potom vysílačkou požádal velitelství o leteckou
podporu. Jejich bombardéry vyhodily most do vzduchu a mise byla splněna.“ „Počkej,
tohle vám fakt říkala paní katechetka?“ „No, ne přesně. Ale kdybych ti to řekl tak, jak to
říkala ona, nevěřila bys mi.“

Zázrak (část I.)
Křesťan, který považuje již samo mluvení o zázracích za přežitek minulosti, není
dnes ojedinělým jevem. Na první pohled se zdá, že zázraky by nás mohly dokonce
připravit o zásluhu víry tím, že by nás nutily uvěřit. Nebo by na druhé straně uváděly
v pochybnost všechny vědecké výpočty a popisy přírodních zákonů a jevů. Nemohl
Bůh vše stvořit tak, aby do toho nebylo třeba následně zázračně vstupovat?

Pojmenování zázraku
Abychom si dokázali odpovědět na otázky,
které vůči zázraku pokládá zcela přirozeně náš
rozum, musíme nejprve zázraky pojmenovat.
Sv. Augustin vnímal tyto události, v nichž se
projevuje Boží moc a které překračují jak lidskou
zkušenost, tak přírodní zákony, jako znamení.
Jejich smyslem bylo podle něj probouzet
v lidském srdci úctu k jedinému pravému Bohu.
Sv. Tomáš Akvinský vidí zázraky ve vztahu
k řádu stvoření. Zázrak je, když se něco děje mimo řád přírody. Podle vztahu
k přírodním zákonitostem se dělí na jevy, které jsou zázračné samou svojí
podstatou (např. oslavení těla, které je zcela mimo možnosti přírody), dále na jevy
zázračné povahou svého nositele (vzkříšení mrtvých: být živý je sice normální, ale
nikoliv pro člověka jednou zemřelého) a na jevy, které se sice obvykle dějí, ale
chybí zde obvyklý příčinný řetěz (např. náhlá zázračná uzdravení). K tomu, aby
nějaká skutečnost mohla být označena za zázrak, musí jít o objektivně zjištěnou
událost, kterou není možno přirozeně vysvětlit a musí být přímo nebo
zprostředkovaně způsobená Bohem a sloužit jeho záměrům. Bez těchto prvků
nelze mluvit o zázraku, ale o pouhé senzaci.
(P. Pavel Konzbul)

Ohlášky:
Ohlášky:
 V týdnu bude první pátek v měsíci, proto budu navštěvovat nemocné a také budou
adorace a zpovídání.
 Spolčo mládeže se sejde v pátek 7. února v 1900 hod. na faře v Hustopečích.
 Ministrantská schůzka – tak jako je třeba trénovat sport, či hru na hudební nástroj, je
třeba se cvičit a připravovat na ministrantskou službu. Jednou za dva týdny se sejdeme
na faře v Hustopečích. Začneme tuto sobotu 8. II. v 1000 hod. Termín schůzek se může
ještě upravit dle potřeby většiny. Schůzky povede Lukáš Bubík. Jsou zváni ministranti
i z ostatních farností.
 Odzdobení vánoční výzdoby kostela v Hustopečích proběhne ve čtvrtek 6. II. v 1500
hod. Kdo můžete, prosím, přijďte.
 Pojeďte s námi do Medjugorje v termínu od 7. 8. do 16. 8. 2014. Čtyři dny strávíme
odpočinkem u moře a čtyři dny prožijeme na poutním místě v Medjugorje. Bližší
informace v Angelu č. 4 nebo na farních stránkách a také na vývěsce kostela.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 2. 2. do 9. 2. 2014
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Za rodiče Těšické, 2 syny, rodiče
Novosadovy a dvo. A na poděkování Pánu
Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o dar
zdraví a další Boží pomoc u příležitosti
životního jubilea 70 let a za živou rodinu

Špičky

9:30

Za živou a † rodinu Vyhnánkovu

Bělotín

11:00

Za Barboru Ondřejovou
a živou a † rodinu Ondřejovu

Pondělí
3. 2.

Hustopeče

14:30

Requiem za † Františku Frydrychovou

sv. Blažej

Špičky

16:30

Za † Emílii Garaiovou

Černotín

16:30

Za † Antonína Petržílka
a rodiče z obou stran

Bělotín

8:30

Neděle
2. 2.
UVEDENÍ PÁNĚ
DO CHRÁMU
Měsíční sbírka

Středa
5. 2.
sv. Agáta

Čtvrtek
6. 2.
sv. Pavel Miki a druhové,
památka

Pátek
7. 2.

Hustopeče

16:30

sv. Jeroným Emiliani

Neděle
9. 2.
5. neděle v mezidobí

Za † Emílii a Annu Garaiovou
a Vladimíra Pochylu
Za † Marii Poláškovou a rodiče

sv. Richard

Sobota
8. 2.

Za živé a † farníky

Hustopeče

13:00

Obřad žehnání hasičské zbrojnice

Špičky

16:00

Za † Zdeňka Schneidera, bratra, vnuka
Tomáše, rodiče z obou stran a živou rodinu

Hustopeče

8:00

Za † Jana Škodu, rodiče z obou stran
a syna Dalibora

Černotín

9:30

Za † Stanislava Podzemného, vnuka a dvo

Bělotín

11:00

Tel. na faru:

Za † Františka a Boženu Erlovy,
syna Josefa, vnuka Františka, dvo
a prosbu o zdraví

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

Webové stránky farnosti: www.ihustopece.cz/farnost/
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