číslo 30. a 31.
28. červenec AD 2013

17. a 18. neděle v mezidobí
Zpravodaj farností
Hustopeče nad Bečvou,
Špičky,
Černotín,
a Bělotín

17. neděle
neděle v mezidobí
Bůh zjednává opuštěným domov, on dává sílu a statečnost svému lidu.
Žl 68,7.36

1. čtení: Gn 18,20-32
Žalm 138

2. čtení: Kol 2,12-14

Ev.: Lk 11,1-13

Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě.

18. neděle
neděle v mezidobí
Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! Tys můj pomocník,
můj zachránce: Hospodine, neprodlévej!
Žl 70,2.6

1. čtení: Kaz 1,2; 2,21-23
Žalm 90

2. čtení: Kol 3,1-5.9-11

Ev.: Lk 12,13-21

Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení
do pokolení.

Pomoc misiím trochu jinak
Pomoc misiím se nemusí uskutečňovat jen formou finančních prostředků. Existuje mnoho
jiných možností, jak misie skutečně podpořit. Jednou z možností jak pomoci, jsou použité
poštovní známky, které by jinak ve většině případů skončily v koši.
Schönstattské hnutí organizuje
sběr známek i dalších filatelistických
materiálů již celou řadu let. Tato akce
probíhá nejen u nás, ale i v mnoha
jiných zemích v Evropě a ve světě.
Všechny takto nasbírané známky se
soustředí do Schönsttatu (mezinárodní
centrum hnutí, které se nachází

v Německu). Tam dochází k jejich třídění podle požadavků a kritérií německých filatelistických
společností, od nichž se známky dostávají zase dál k samotným sběratelům.
Za utržené peníze jsou pořizovány různé potřebné věci pro misijní oblasti, v tomto případě
zejména pro Indii. Výtěžek peněz neslouží jen k nákupu potřebných věcí, ale z části pokrývá také
pobyt a studium indických chlapců v seminářích, a usnadňuje jim tak cestu ke kněžství.
V každém roce díky sběru známek může studovat 10 až 15 bohoslovců, kteří by jinak měli
z finančních důvodů tuto cestu uzavřenou. Tito studenti (spolu se studenty z jiných zemí) se zase
mnohdy podílí na třídění známek, a tak se vlastně jedná o uzavřený kruh. Ti, kterým se již
dostalo pomoci, pomáhají těm, co pomoc potřebují. Celou akci sběru známek garantuje
společnost schönstattských kněží – Schönstatt Patres z Německa, jmenovitě P. Karel
Bausenthard.
Pro ty z vás, kteří by se rádi zapojili do sbírání poštovních známek na misie, uvádíme
několik praktických informací: Známky, pokud ještě nejsou odlepené, neodlepujte, pouze
vystřihněte s cca 1cm okrajem. U obálek a pohledů a všeho, co má známku nebo razítko přibližně
do roku 1950, je lépe vše nechat v celku – nerozstřihovat (včetně starých pohledů třeba i se
strženou známkou). Shromážděné známky posílejte na adresu: Římskokatolická farnost Valašské
Meziříčí, pastorační asistentka Ludmila Vránová, Křížkovského 8/60, 757 01 Valašské Meziříčí.
Za všechny, kdo se do sběru i odlepování a třídění známek zapojují ze všech farností, je
dvakrát za rok sloužena mše svatá.

Oznamy:
Rád bych poděkoval všem účastníkům „Farního tábora AD 2013“ ať už dětem, že
se vydaly do neznáma, ale hlavně těm, kdo si vzali na starost celý program a vedoucím
za jejich obětavou pomoc a péči. Díky patří také kuchařovi, který se s přehledem
postaral o 42 hladových krků. Upřímné poděkování směřuji také ke všem sponzorům.

Církev
Církev se smìje

Chirurg, konstruktér a politik se hádají, jaká je první zmíněná profese v Bibli. "Myslím,
že lékařská profese byla zmíněna jako první," prohlásí chirurg. "Bůh stvořil Evu z Adamova
žebra." "Kdepak, první byla strojařina," opáčí konstruktér. "Jen si představte, co to bylo za
práci, stvořit věci z chaosu." "Ale vůbec ne," triumfuje politik. "Kdo si myslíte, že stvořil
chaos?"

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 DESÁTÉ:
11. Za kterého judského krále žil kněz jménem
1. Evangelista Lukáš má ve znaku?
Zachariáš?
a) býka
a) za Heroda Velikého
b) člověka
b) za Saula
c) lva
c) za Davida
2. To, že vykupitel zemře bolestnou smrtí za 12. Kolik lodí Petr naplnil rybami, když ho Ježíš
všechny lidi a po smrti bude oslaven, provolal?
poslal lovit na hlubinu?
a) král David
a) 1 loď
b) král Šalomoun
b) 2 lodě
c) 3 lodě
c) Abraham
13. Ježíš řekl: Já jsem světlo světa, kdo mě
3. Matoušovo evangelium začíná?
následuje, nebude chodit ve tmě, (doplň)
a) stvořením člověka
a) tudíž nikdy nezabloudí
b) původem narození Ježíše Krista
b) takže nebude klopýtat
c) předpovědí
narození
Jana
c) ale bude mít světlo života
Křtitele
14. Kolik dní byl Saul slepý?
4. Co vyžadoval Ježíš od nemocných, než je
a) 1 den
uzdravil?
b) 3 dny
a) víru
c) 6 dní
b) oddanost
15. Kdo hostil Ježíše a učedníky, když přišli před
c) lásku
velikonocemi do Betanie?
5. Co působí svátost pomazání nemocných?
a) Šimon Malomocný
b) Šimon Petr
a) odolnost vůči nemocem
c) Lazar
b) uzdravení duše a někdy i těla
16. Král Saul slíbil svou dceru tomu, kdo?
c) uzdravení těla od všech nemocí
a) zabije Davida
6. Co symbolizují snubní prsteny?
b) zabije Goliáše
a) manželskou lásku
c) ho uzdraví
b) manželskou věrnost
17. Abímelek byl?
c) manželskou úctu
a) soudce
7. Kdo ustanovil všechny svátosti?
b) prorok
c) král
a) apoštol Petr
18. Josef měl dar?
b) církev
a) vykládat z ruky
c) Ježíš Kristus
b) číst budoucnost z hvězd
8. Hlasatel chudoby a obdivovatel všeho stvoření je?
c) vykládat sny
a) sv. Jan Sarkander
19.
Kdo
musel jíst celý měsíc jenom maso?
b) sv. Dominik
a)
Izraelci na poušti
c) sv. František z Assisi
b) davidův pes
9. Co slavili Židé o Velikonocích?
c) egyptští otroci
a) vyvedení z Egypta
20.
Čím
byla poháněna Noemova archa?
b) přechod Rudým mořem
a)
archu uvesloval Noe a jeho synové
c) příchod do zaslíbené země
b)
jako projev vděčnosti veslovala zvířata
10. Jak se jmenoval strom, který měl být
c) archa neměla pohon
poražen, protože již tři roky nenesl žádné
ovoce?
Správné odpovědi z minulého čísla:
a) olivovník
1a, 2a, 3c, 4c, 5b, 6c, 7c, 8a, 9c, 10c, 11b, 12c,
b) datlovník
13a, 14c, 15b, 16b, 17c, 18b, 19a, 20b
c) fíkovník

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 28. 7. do 11. 8. 2013
Liturgický
kalendář

Neděle
28. 7.
17. neděle v mezidobí

Neděle
4. 8.
18. neděle v mezidobí

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Za + manžela k jeho nedožitým
75 narozeninám, + rodiče
a živou a + rodinu

Bělotín

9:30

Za + manžely Kapustovy, děti a dvo

Hluzov

11:00

Hustopeče

8:00

Špičky

18:00

Za živé a + farníky

Hustopeče

8:00

Za živé a + farníky

Černotín

9:30

Za + Marii Barotovou, manžela a dvo

Bělotín

11:00

Za živé a + farníky a obyvatele Hluzova
a Černotína
Za Jana Škodu, syna
a rodiče z obou stran

Měsíční sbírka

Sobota
10. 8.
sv. Vavřinec, svátek

Neděle
11. 8.
19. neděle v mezidobí

volná intence

Sbírky:
Hustopeče

Špičky

Černotín

Bělotín

14. neděle v mezidobí

Kč 5.752,--

Kč 1.986,--

Kč 1.408,--

Kč 2.554,--

15. neděle v mezidobí

Kč 3.607,--

Kč 1.479,--

Kč 1.823,--

Kč 1.476,--

16. neděle v mezidobí

Kč 3.955,--

Kč 999,--

Kč 1.639,--

Kč 1.822,--

Tel. na faru:

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

Webové stránky farnosti:

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