číslo 32.
11. srpna AD 2013

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

Shlédni, Hospodine, na svou smlouvu, nezapomínej natrvalo na život svých
chudých! Povstaň, Bože, ujmi se své věci, nezapomínej na křik těch, kdo tě
hledají.
Srov. Žl 74,20.19.22.23

1. čtení: Mdr 18,6-9
Žalm 33

2. čtení: Žid 11,1-2.8-19

Ev.: Lk 12,32-48

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj
majetek.

Ohlédnutí za Farním
táborem 2013 – biblická zoo

Netradiční název pro náš tradiční farní tábor. Letos jsme
se společně nalodili na Noemovu archu, kterou pro nás byla fara

ve Velkém Újezdu u Olomouce. Každým
dnem nás provázelo nějaké zvíře, které je
součástí biblických příběhů. V ranním
Vyprávění pro duši si táborníci vyslechli
příběh vztahující se k vybranému zvířeti
a zároveň jim Otec František přiblížil
poselství, které nám Bible skrze dané zvíře
a jeho příběh předává. Dopoledne i odpoledne připravovali vedoucí a instruktoři
zábavné hry, ve kterých si měly děti prověřit
svou sílu, rychlost, obratnost, ale také
umění pomoci kamarádovi a spolupráci ve skupině. Nezapomněli
jsme ani na náš duchovní život – každý den jsme vždy zakončili
mší svatou. Otec František si pokaždé pro děti připravil zajímavou
aktivitu, díky které mohly
lépe
porozumět
smyslu
evangelia. Ve čtvrtek jsme
opustili naši archu a vydali
jsme se za poznáním do
Olomoucké ZOO. Zde jsme
obdivovali
krásu
zvířat
exotických i na našem území
žijících a táborníci měli
zároveň malý úkol – do abecedního seznamu ve svém deníku si
zapisovali názvy zvířat, která viděli, a na konci tábora byl
vyhodnocen nejlepší pozorovatel. V pátek večer pak všichni
statečně zvládli zkoušku odvahy na
noční hře. Jedno odpoledne také patřilo
šikovným ručkám, které si vyrobily
barevná
mýdla
pro
své
rodiče
a kamarády. Během tábora jsme si pak
dopřávali dobrot z lodní kuchyně, které
velel náš věrný kuchař. Celý týden jsme
prožili naplno, proto doufám, že všichni
odjížděli s radostí a plní zážitků a také
trochu smutní, že to zase tak rychle uteklo. Děkujeme všem
táborníkům za pěkné chvíle, všem vedoucím a instruktorům za
jejich nasazení a péči a rodičům za jejich důvěru v nás kladenou.
Děkujeme také našemu Pánu za pěkné počasí, poklidný průběh
a za to, že nás po celou dobu provázel.
Hana Hajdová

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 JEDENÁCTÉ:
1. Které zvíře dal Bůh Abrahamovi 6. Cesta z Betanie do Jeruzaléma je vzdálena?
k obětování místo jeho syna?
a) necelou hodinu cesty
a) kůzle
b) asi 4 hodiny cesty
b) berana
c) asi 6 hodin cesty
c) holubici
7. V které knize Nového zákona se popisuje
2. Do jakého věku mohli levité vykonávat
událost Letnic?
službu v chrámu?
a) v Lukášově evangeliu
a) do 40 let
b) v Markově evangeliu
b) do 50 let
c) ve Skutcích apoštolů
8. Mezi apoštolské listy nepatří?
c) do smrti
a) list apoštola Jakuba
3. Byl Achab králem nad izraelským, nebo nad
b) list apoštola Filipa
judským královstvím?
c) list apoštola Judy
a) nad judským
9. První Pavlova misijní cesta vedla?
b) nad izraelským
a) na Kypr, Malou Asii
c) nad žádným
b) do Říma
4. Kolik loket byla široká Noemova archa?
c) do Egypta
a) 50 loket (asi 25 m)
10. Evangelista Marek pocházel?
b) 100 loket (asi 50 m)
a) z Efezu
c) 140 loket (asi 70 m)
b) z Jericha
5. Co v Cesareji přijal Kornélius a jeho přátelé?
c) z Jeruzaléma
a) naučné knihy
b) peněžitý dar
c) křest
Správné odpovědi z minulého čísla:
1a, 2a, 3b, 4a, 5b, 6b, 7c, 8c, 9a, 10c, 11a, 12b,
13c, 14b, 15a, 16b, 17c, 18c, 19a, 20c
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POŘAD
POŘAD BOHOSLUŽEB
od 11. 8. do 18. 8. 2013
Liturgický
kalendář

Místo

Hustopeče
Neděle
11. 8.
Černotín
19. neděle v mezidobí
Pondělí
12. 8.

sv. Jana Františka
de Chantal

Středa
14. 8.

sv. Maxmilián Maria
Kolbe

Čtvrtek
15. 8.
Nanebevzetí Panny
Marie, slavnost

Pátek
16. 8.

sv. Štěpán Uherský

Sobota
17. 8.
sv. Myron

Neděle
18. 8.
20. neděle v mezidobí

Čas

Úmysl mše svaté

8:00

Za farníky

9:30

Za + Marii Barotovou, manžela a dvo

Bělotín

11:00

volná intence

Špičky

18:00

Na poděkování za dar života a za živé
a + rodiny Vaculovy a Duchoňovy

Černotín

17:00

Za + Josefa Můčku, rodiče,
živou a + rodinu a dvo

Bělotín

16:30

Za + rodiče Pavelkovy, + děti a dvo

Hustopeče

18:00

Za + Jindřicha a Jarmilu Fábikovy, syna
a dvo
Za + rodiče Zdeňku a Milana Pavelkovy,
za rodinu Formánkovu a Frydrychovu

Hustopeče

18:00

Za + Václava Žemlu, rodiče, zetě
a živou rodinu
Za Annu Veverkovou, manžela
a rodiče z obou stran

Polom

15:00

Za živé a + farníky a občany Polomu

Černotín

18:00

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

Za + Irenu Sojkovou, rodinu Vinklerovu
a dvo
U příležitosti nedožitých stých
narozenin naší maminky, živou
a + rodinu Balcarovu, Klézlovu,
Hůdkovu a dvo
Za živé a + farníky a občany Špiček
Za živé a + farníky

Oznamy:
Biřmovaní se sejdou v pátek 16. 8. v 1945 na faře v Hustopečích.
Tel. na faru:

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

Webové stránky farnosti:

http://www.ihustopece.cz/farnost/
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