číslo 28. a 29.
14. červenec AD 2013

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

Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se
pohledem na tebe.
Žl 17,15

1. čtení: Dt 30,10-14
Žalm 69

2. čtení: Kol 1,15-20

Ev.: Lk 10,25-37

Hledejte ubožáci Hospodina a pookřejete v srdci.

Odpočinku čest!
Práce většinu lidí naplňuje uspokojením. Pokud ale není vyvážena účinným odpočinkem,
působí na člověka negativně. Umělé odstraňování pocitu únavy se dlouhodobě nevyplácí.
Přirozeným důsledkem činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku.
Únava také způsobuje pokles výkonnosti a pozornosti. Na únavu reagují lidé různě. Buď příliš
brzy (práci pak za ně musí udělat někdo jiný), anebo pracují, dokud jim síly stačí, a pokoušejí se
zahánět pocit únavy kávou nebo různými chemickými povzbuzujícími prostředky. Umělé
odstraňování pocitu únavy se ale dlouhodobě
nevyplácí, není-li organismu alespoň dodatečně
poskytnut potřebný odpočinek.
Odpočívat lze dvojím způsobem: pasivně
a aktivně. Při pasivním odpočinku ustáváme od
veškeré činnosti a ničím se nezabýváme. Aktivní
odpočinek spočívá ve vystřídání aktivity, která nás
unavila, aktivitou jiného druhu.
Organismus není při práci zpravidla zatěžován
rovnoměrně. Lidé, kteří pracují tělesně, by se měli věnovat v době odpočinku spíše duševní
činnosti. Lidé pracující duševně naproti tomu aktivitám tělesným. Aktivní odpočinek je nejen
efektivnější než odpočinek pasivní, pokud jde o obnovení práceschopnosti, ale přispívá i k všestrannějšímu rozvoji osobnosti. Pasivní odpočinek má tvořit jen menší část doby pro odpočinek
vyhrazené.
V první řadě je potřeba pochopit, že odpočinek není nicnedělání. Lenošení je něco zcela
jiného. Spousta lidí umí pracovat, ale neumí odpočívat. Není pravda, že lidé dnes nemají dostatek

volného času. Jenom si nedovedou zorganizovat práci tak, aby jim volný čas vybyl. Mnohdy se
jedná o chorobný stav, o workholismus, což je návyk na práci, podobně jako bývá návyk na
alkohol. A tak jako alkoholik, když nepije, má abstinenční příznaky, tak workholik, když chvilku
nepracuje, začne být neklidný, nervózní, roztěkaný. Říká si: „Já nic nedělám, jen sedím, měl
bych už zase něco dělat, to je jinak hrozná ztráta času...“ Odpočinek je ale také činnost.
Odpočívám-li, konám odpočinek - a on mne uschopňuje k další práci. Pro někoho je tak potřeba
si osvojit pojem „dělat odpočinek“.
Všechno má svůj čas. V každé chvíli je čas pro něco. A ne pro nic jiného. Pracovat v době
modlitby je stejný nesmysl, jako v době, kdy má člověk obchodní jednání, zpívat ke chvále Boží.
Každý všední den má svůj čas s Bohem i svůj čas pro práci i svůj čas pro odpočinek. Stejně tak
i každý týden, měsíc a rok...
Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: Je čas rození i čas umírání,
čas sázet i čas trhat; je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat; je čas objímat i čas
objímání zanechat. Je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat; čas mlčet i čas
mluvit; je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje. Bůh všechno učinil krásně a v pravý
čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti. (srov. Kaz 3,1-11)
Pojďte stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte, praví Ježíš. (Mk 6,31)
Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím, praví Ježíš. (Mt 11,28)

Církev se smìje
☺ Babička sedí na pláži, kde si její vnouček ve slunečním klobouku a župánku hraje
s kyblíčkem a lopatkou a plácá bábovičky. Najednou se objeví obrovská vlna, která se
přehrne přes pláž a vnoučka smete do moře. Babička padne na kolena a modlí se: „Ó, Bože,
prosím, vrať mi mého vnoučka. Je to tak nevinné stvoření, tak sladký chlapec, tak báječné
dítko.“ Jako zázrakem se přižene další velká vlna a zanechá po sobě vnoučka přesně na
původním místě, v župánku a s lopatičkou a kyblíčkem. Babička, když ho uvidí, obrátí oči
k nebesům, rozhodí rukama a říká naštvaně: „Měl ještě klobouček...“
☺ Dívenka spěchá na poslední chvíli na nedělní bohoslužbu. Nepřestává se modlit: „Pane,
nenech mě přijít pozdě, Pane, nenech mě přijít pozdě.“ Přibližně uprostřed parkoviště
u kostela zakopne, upadne a roztrhne si šaty. Vstane, běží dál a modlí se: „Pane, nechci přijít
pozdě, ale nestrkej do mě, prosím!“
☺ Jeden ateista takhle rybařil na jednom skotském jezeře, když najednou jeho člun
napadla lochneská příšera. Jedna rána ocasem a chlápek i s člunem vylétl deset metrů do
vzduchu. Příšera otevřela tlamu, aby ho chytla. On v úděsu zařval: „Ach, Bože, pomoz mi!“
V tom se všechno zastavilo, chlápek visí jen tak ve vzduchu, a z nebe se ozve hromový hlas:
„Myslel jsem, že ve mne nevěříš!“
„Ale no tak, Bože, nechme toho. Před dvěma minutami jsem nevěřil ani na lochneskou
příšeru!“
☺ Malý synek se ptá kněze: „Otče, všiml jsem si, že se vždycky v neděli ráno před mší
posadíte v sakristii na židli a skloníte hlavu. Co to děláte?“
„Prosím našeho Pána, aby mi dal dobré kázání,“ vysvětluje kněz.
„A proč to tedy neudělá?“

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 OSMÉ:
1. Kdo porazil s 300 muži 120000 11. Kdo u apoštolů vykonával pokladníka?
a) Ondřej
nepřátelských bojovníků?
b) Jidáš
a) Gedeón
c)
Jan
b) Samson
12. Kdo zůstává ve mně a já v něm, (doplň)
c) Áron
a) ten bude mít vždycky všeho dost
2. Který posel byl vyslaný bez listu, ale vrátil
b) ten odnese, co jiní přinesli
se s listem?
c) ten nese hojné ovoce
a) holubice
13. Žena, která byla uzdravena dotekem Ježíšových šatů, trpěla?
b) krkavec
a) 12 let krvácením
c) havran
b) 20 let krvácením
3. Kolik roků měl Noe, když přišla potopa?
c) 3 roky leprou
a) 75 let
14. Jak dlouho byl Ježíš na kříži, než zemřel?
b) 400 let
a) 3 hodiny
c) 600 let
b) 5 hodin
4. První znamení, které Mojžíš ukázal
c) 6 hodin
izraelskému lidu, bylo, že?
15. Kolikrát do týdne se postil farizeus, který se
a) ze stáda ovcí udělal stádo prasat a naopak
podle Ježíšova vyprávění modlil v chrámě?
b) se dotkl vody a ta se proměnila na krev
a) 1x
c) hodil hůl na zem a ta se proměnila v hada
b) 2x
5. Co přikázal David Šalomounovi před svou smrtí?
c) 3x
16. Kolik mincí vhodila chudá vdova do
a) aby dal sečíst Izraelský lid
chrámové pokladnice?
b) aby chodil po cestách Hospodinových
a) 1 minci
c) aby postavil hradby kolem Jeruzaléma
b) 2 mince
6. Jišaj byl Davidův?
c) 3 mince
a) syn
17. Když se anděl Páně zjevil v chrámě,
b) bratr
Zachariáš obětoval na oltáři?
c) otec
a) dvě hrdličky
7. U kterého rybníka Ježíš uzdravil
b) jehně
c) kadidlo
nemocného, který čekal, až se voda rozvíří?
18. Jakou nemoc měla Šimonova tchyně, kterou
a) u Šalomounova rybníka
Ježíš uzdravil?
b) u rybníka Siloe
a)
malomocenství
c) u rybníka Bethesda
b) silná horečka
8. Které podobenství nepojednává o království
c) slepota
nebeském?
19. Čím by rád utišil hlad marnotratný syn, když
a) podobenství o dvou stavitelích
pásl vepře?
b) podobenství o hořčičném zrnu
a) slupkami, které žrali vepři
c) podobenství o plevelu mezi pšenicí
b) kaší
9. Jakou řečí mluvil Ježíš?
c) žaludy
a) Latinsky
20. Z jaké mouky se dělají hostie ke mši svaté?
b) Řecky
a) z žitné
b) z pšeničné
c) Aramejsky
c) z ovesné
10. Z jaké rostliny byla vyrobena mast, kterou
Marie pomazala Ježíšovi nohy?
a) z aloe
Správné odpovědi z minulého čísla:
b) z olivy
1c, 2b, 3c, 4b, 5a, 6a, 7a, 8c, 9b, 10c
c) z nardu

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 14. 7. do 28. 7. 2013
Liturgický
kalendář

Místo

Neděle
14. 7.
15. neděle v mezidobí
Sobota
20. 7.

sv. Apolinář, sv. Eliáš

Neděle
21. 7.
16. neděle v mezidobí
Pondělí
22. 7.

sv. Marie Magdaléna,
památka

Středa
24. 7.

sv. Šarbel Machlúf

Čtvrtek
25. 7.

sv. Jakub, apoštol,
svátek

Pátek
26. 7.

sv. Jáchym a Anna,
památka

Sobota
27. 7.

sv. Gorazd a druhové,
památka

Neděle
28. 7.
17. neděle v mezidobí

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

Černotín

18:00

Hustopeče
Špičky

8:00

Za + Jana Majkuse, rodiče z obou stran
a za živou a + rodinu Majkusovu
a Pavlíkovu
Za živé a + farníky
Za uzdravení v rodině
a celou rodinu Královu a Mrázkovu
Za + Jaroslava a Antonii Rekovy,
rodinu Humplíkovu a živou rodinu
Rekovu
Za farníky

9:30

Za + Viktora Čepela a živou rodinu

Bělotín

11:00

Za + Antonína Perutku a Boží ochranu
a pomoc pro živou rodinu

Špičky

18:00

Za + rodinu Krukowských

Černotín

17:00

Za + Irenu Sojkovou,
rodinu Vinklerovu a dvo

Bělotín

18:00

Volná intence
Za živé a + české i německé farníky

Heřmanice 16:00 a občany Heřmanic
Bělotín

7:00

Špičky

18:00

Hustopeče

8:00

Bělotín

9:30

Hluzov

11:00

Tel. na faru:

Za poutníky
Za + Josefa Syptáka, syna Václava,
dvo a živou rodinu
Za + manžela k jeho nedožitým
75 narozeninám, + rodiče
a živou a + rodinu
Za + manžely Kapustovy, děti a dvo
Za živé a + farníky a obyvatele Hluzova
a Černotína

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

Webové stránky farnosti:

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

ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín v nákladu 330 kusů. Vydává
P. František Antonín Dostál.

