číslo 27.
7. červenec AD 2013

14. neděle v mezidobí
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.
Žl 48,10-11

1. čtení: Iz 66,10-14c
Žalm 66

2. čtení: Gal 6,14-18

Ev.: Lk 10,1-12.17-20

Jásejte Bohu, všechny země!

Modlitba svatého otce bl. Jana Pavla II.
na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje
za slovanské národy a za celou Evropu
(z encykliky Slavorum apostoli)
Velký Bože, jediný v Trojici, tobě svěřuji dědictví víry
slovanských národů; udržuj a žehnej toto své dílo!
Rozpomeň se, všemohoucí Otče, na okamžik, kdy podle tvé
vůle pro tyto národy a země přišla „plnost času“ a svatí
misionáři ze Soluně věrně splnili příkaz, který tvůj Syn Ježíš
Kristus dal svým učedníkům, aby podle jejich příkladu
a příkladu jejich následovníků přinesli do zemí, obydlených
Slovany, světlo evangelia, radostné poselství spásy a před nimi
vydali svědectví:
- že ty jsi Stvořitel člověka, že jsi náš Otec a my lidé jsme v tobě
všichni bratři;
- že jsi skrze svého Syna, své věčné Slovo, daroval všem věcem
bytí a že jsi povolal lidi, aby měli účast na tvém životě bez
konce;
- že jsi tak miloval svět, žes mu daroval svého jednorozeného
Syna, který pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe a skrze
Ducha svatého se vtělil v lůně Panny Marie a stal se člověkem;
- že jsi nakonec seslal Ducha síly a útěchy, aby každý člověk,
vykoupený Kristem, v něm obdržel důstojnost synovství a stal se spoludědicem
nepomíjivých zaslíbení, které jsi dal lidstvu!
Tvůj stvořitelský plán, Otče, vrcholící vykoupením, se týká každého živého člověka a zahrnuje
celý jeho život a dějiny všech národů.

Vyslyš, Otče, o co tě dnes celá církev prosí, a dej, aby lidé a národy, které díky apoštolskému
poslání svatých bratří ze Soluně poznali a přijali pravého Boha a prostřednictvím křtu vstoupili
do svatého společenství tvých dětí, mohli i nadále bez překážek, s nadšením a důvěrou přijímat
program evangelia a uskutečňovat všechny své lidské možnosti na základě jejich učení!
- Ať v souladu se svým svědomím mohou následovat hlas tvého volání na cestách, které
jim byly poprvé ukázány před jedenácti stoletími!
- Ať se nikomu nezdá, že příslušnost k říši tvého Syna je v protikladu k dobru jeho
pozemské vlasti!
- Ať ti mohou vzdávat patřičnou chválu jak v soukromém, tak i veřejném životě!
- Ať mohou žít v pravdě, lásce, spravedlnosti a v zakoušení mesiášského pokoje,
objímajícího lidská srdce, společenství, zemi a celý vesmír!
- Ať ve vědomí své lidské důstojnosti a důstojnosti Božích dětí nacházejí sílu překonat
každou nenávist a zlo potírat dobrem.
Dej také, Nejsvětější Trojice, ať celá Evropa na přímluvu obou svatých bratří stále více cítí
nutnost nábožensko-křesťanské jednoty a bratrského společenství všech svých národů, ať se
překonáním neporozumění a vzájemné nedůvěry a urovnáním ideologických konfliktů
v společném vědomí pravdy, může stát pro celý svět příkladem spravedlivého a pokojného
soužití ve vzájemné úctě a nedotknutelné svobodě.
31. Tobě tedy, všemohoucí Otče, tobě Bože Synu, který jsi vykoupil svět, tobě Bože Duše svatý,
který udržuješ a učíš veškeré svatosti, bych rád svěřil celou církev, včerejší, dnešní i zítřejší,
církev v Evropě i po celém světě. Do tvých rukou odevzdávám toto jedinečné bohatství, složené
z tolika rozličných darů, starých i nových, vložených do společného pokladu tolika různých synů
a dcer.
Celá církev ti děkuje, že jsi slovanské národy povolal do společenství víry, za dědictví a přínos,
kterým přispěli k univerzálnímu pokladu. Za to ti obzvláště děkuje papež slovanského původu.
Kéž by tento přínos nikdy nepřestal obohacovat církev, evropský kontinent a celý svět! Ať se
v Evropě a v dnešním světě neztratí! Ať nechybí ve vědomí našich současníků! Rádi bychom
úplně přijali to, co původního a cenného slovanské národy přinesly a ještě přinesou do
společného duchovního pokladu církve a lidstva. S vědomím vzájemného bohatství vyznává celá
církev svou duchovní solidaritu s nimi a potvrzuje vlastní odpovědnost za evangelium, za dílo
spásy, které podle svého povolání i dnes musí uskutečňovat po celém světě až na sám konec
země. Je nezbytné vracet se k minulosti, abychom v jejím světle pochopili současnou realitu
a předvídali budoucnost. Poslání církve je totiž vždycky s neochvějnou nadějí zaměřeno
na budoucnost.
32. Budoucnost! Jakkoliv se z lidského pohledu zdá být plná nebezpečí a nejistoty, vkládáme ji
s důvěrou do tvých rukou, nebeský Otče, prosíme o přímluvu také Matku tvého Syna a Matku
církve, tvé apoštoly Petra a Pavla, svatého Benedikta, Cyrila a Metoděje, Augustina, Bonifáce
a ostatní misionáře Evropy, kteří - silní ve víře, naději a lásce - zvěstovali našim otcům tvou
spásu a tvůj pokoj a s námahami duchovní setby dali počátek k budování civilizace lásky, nového
řádu založeného na tvém zákonu a na pomoci tvé milosti, který na konci času všechno a všechny
naplní svým životem v nebeském Jeruzalémě. Amen.

V měsíci červnu byli pokřtění:
Lenka Sedláčková (Hustopeče)
Samuel Pavel Sencovici (Černotín)
Veronika Viktorie Hejtmanová (Bělotín)
Eliška Macháčová (Hustopeče)
Adéla Škodová (Hustopeče)

Oznamy:
✼
✼

Setkání biřmovaných bude v pátek 12. 7. v 1900 hodin na faře v Hustopečích.
Kancionály už je možné si opět zakoupit.

Pænitentiaria Apostolica
vydala v knize „Enchiridion indulgentiarum“
v 6. ustanovení Křesťanská nauka následující:
Uděluje se částečný odpustek
nebo takovou nauku přijímá.

věřícímu,

který

vyučuje

křesťanské

nauce

Děkuji našim katechetkám paní Marii Kaňovské a Jaroslavě Vyhnánkové
za celoroční odevzdanost jako nástroj v rukou Božích
při výchově dětí v náboženství.
A děkuji také dětem, za to, že se účastnily hodin náboženství.
Odměnou pro všechny, aŅ jsou odpustky pro ty,
kdo si poctivě plnili své povinnosti.

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 SEDMÉ:
1. Abíšag byla Davidova?
6. Kolikátý to byl majetkový soupis, který vydal
a) nejmladší dcera
císař Augustus v době Ježíšova narození?
b) matka
a) první
c) žena, která mu ve stáří
b) druhý
dělala společnost
c) třetí
2. Která z žen šla Ježíšovi naproti, když 7. Jaké množství drahého oleje vzala Marie, aby
přicházel, aby vzkřísil Lazara?
pomazala Ježíšovi nohy?
a) Marie
a) 1 libru
b) Marta
b) 5 liber
c) Veronika
c) 10 liber
3. Co znamená slovo korbán?
8. Za jaké zvíře označil Ježíš Heroda, když mu
a) pokrývka hlavy
Herodes ukládal o život?
b) vrchní šat
a) za vlka
c) dar Bohu
b) za osla
c) za lišku
4. Jaký zázrak učinil Petr v Joppe?
a) vrátil sluch chorému slepci
9. Posvátná znamení, která ustanovila církev, jsou?
b) vzkřísil Tabitu
a) svátosti
c) uzdravil chromého
b) svátostiny
c) modlitby
5. Kolik měl apoštol Jakub bratrů?
a) 1 bratra
10. Zpytování
svědomí,
lítost,
opravdové
b) 2 bratry
předsevzetí, vyznání a (doplň)?
c) 3 bratry
a) sebezápor
b) pozdrav
c) zadostiučinění
Správné odpovědi z minulého čísla: 1a, 2c, 3b, 4a, 5a, 6a, 7c, 8b, 9c, 10c

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

Místo

Neděle
7. 7.
14. neděle v mezidobí

Pondělí
8. 7.
sv. Kilián

Středa
10. 7.

sv. Amálie (Libuše)

Čtvrtek
11. 7.

sv. Benedikt, patron
Evropy, svátek

Pátek
12. 7.
sv. Jan Qualbert

Sobota
13. 7.

Čas

Za Otýlii Kubešovou, dva manžely, rodiče
Jamborovy a živou a + rodinu a dvo
a dále na poděkování za 50 let společného
života s prosbou o další Boží požehnání
a zdraví do dalších let

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

Špičky

18:00

volná intence

Černotín

17:00

volná intence

Bělotín

18:00

Hustopeče

18:00

Špičky

18:00

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

sv. Jindřich

Neděle
14. 7.
15. neděle v mezidobí

Úmysl mše svaté

Za + Františka Čadru, manželku
a rodiče z obou stran a živé rodiny
Na poděkování za 10 let manželství
a Boží požehnání do dalších let

Za + tatínka Michala, + františkány
a dvo
Za + Boženu Stoklasovou, manžela
a dva syny a živou rodinu
Za + Ladislava Chylu, rodiče
a živou rodinu
Za + Josefa Plesníka,
za Františku Plesníkovou,
Zdenku Votroubkovou a dvo
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

Sbírka z neděle 30. VI.: Hustopeče 3.522 Kč, Špičky 867 Kč, Černotín 1.437 Kč a Bělotín 2.217
Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Tel. na faru:

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

Webové stránky farnosti:

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

Hustopeče n/B: www.orel-hustopecenb.cz
ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín v nákladu 330 kusů. Vydává
P. František Antonín Dostál.

