číslo 22.
2. červen AD 2013

Těla a Krve Páně
Zpravodaj farností
Hustopeče nad Bečvou,
Špičky,
Černotín,
a Bělotín

Mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj, praví Pán.
Jan 6,55

1. čtení: Gn 14,18-20

2. čtení: 1 Kor 11,23-26

Ev.: Lk 9,11b-17

Žalm 110 Ty jsi kněz navěky podle Melchizedechova řádu!

EUCHARISTIE
UCHARISTIE - PAPRSEK SVĚTLA DO STÍNŮ DNE
Na cestě našich otázek, starostí a bolestných
zklamání je božský Pocestný stále naším společníkem.
„Zůstaň s námi, Pane, neboť se připozdívá.“
Takové bylo pozvání, kterým se dva učedníci jdoucí do
Emauz večer v den vzkříšení obrátili na pocestného,
který se k nim připojil. Plni smutku nepomysleli na to,
že by tento neznámý byl jejich mistr, který vstal
z mrtvých. Přesto zakoušeli, jak jim „hořelo srdce“.
Mezi stíny dne, který se chýlil ke konci,
a temnotou na jejich duši, byl tento pocestný
paprskem světla, který probudil naději a otevřel jejich
duše. „Zůstaň s námi,“ prosili. A on pozvání přijal.
Krátce na to Ježíšova tvář zmizela, ale Mistr jako by
„zůstal“ pod rouškou „rozlámaného chleba“, před
nímž se jim otevřely oči (srov. Lk 24,29n). Na jejich
přání, aby zůstal s nimi, odpověděl Ježíš mnohem
větším darem: skrze eucharistii našel způsob, jak zůstat
v nich.
Možná někdy závidíme učedníkům, že mohli žít v Ježíšově společnosti. My ale máme
možnost poznávat ho lépe než oni. Setkáváme se s ním totiž ve skrytosti. Učedníci Ježíše
vídávali a domnívali se, že o něm vědí vše, a že už pro ně neexistuje nic tajemného. On ale
znamenal mnohem víc, než byli schopni vnímat.

V eucharistii je všecko prosté a obyčejné. Jenže právě díky té prostotě nelpíme na
vnějších projevech a jsme uváděni hlouběji do Boží nesmírnosti. Bůh rád obrací naruby
naše běžně užívané pojmy. Pomocí malých a omezených prostředků - chleba a vína zjevuje svou nekonečnou velikost.
Já jsem s vámi po všechny dny. (Mt 28,20)
www.pastorace.cz

koutek pro děti
4 0 . Li dé v ěř i l i, ž e s e Metod ěj dos tal po s m r ti r ov nou do ne be
Metoděj věděl, že se blíží poslední den jeho života. Byl už starý
a nemocný. Začal proto uvažovat, koho ze svých žáků jmenuje a vysvětí
za svého nástupce.
V duchu přemýšlel, jaký by jeho nástupce měl být. Řekl si: „Určitě
na něj musí být spolehnutí. Měl by být horlivý ve víře, poslušný papeži
a svým příkladem by měl ukazovat, že nejdůležitější v životě je mít rád
Pána Boha a druhé lidi. Měl by povzbuzovat kněze a lidi, aby si
navzájem pomáhali." Ze všech jeho žáků tyto požadavky splňoval
Gorazd. Od začátku, co jej Metoděj znal, vynikal v učení. Patřil mezi ty,
kteří se jako první nabídnou s pomocí. Metoděj tedy označil za svého
nástupce Gorazda a věřil, že bude pokračovat v jeho práci, bude sloužit
kněžím a věřícímu lidu.
Pak už mohl Metoděj s klidnou myslí odejít z tohoto světa. Zemřel
6. dubna 885, v době, kdy se zrovna slavily Velikonoce. Lidé věřili, že se Metoděj dostal
rovnou do nebe a tam zažívá něco moc krásného.
Metodějův pohřeb byl velkou událostí. Sešel se na něm ohromný zástup lidí, že se mše
musela sloužit ve třech kostelích najednou. Lidé totiž byli Metodějovi velmi vděční za to, co
pro ně jako arcibiskup udělal. Měli ho rádi za jeho zájem o děti, mladé, dospělé i staré.
Všichni na něm poznali, že mu na nich záleží, že si přeje, aby se jim dařilo a měli radost,
že znají Pána Ježíše.
V den pohřbu byla za Metoděje sloužena mše svatá, dokonce na třech místech
zároveň. U nás je dobrým zvykem, že rodina nechává sloužit mši svatou za zemřelé.
Duši, která je v očistci, nic tak nepomůže, aby se mohla dostat do nebe, jako mše svatá.
Víš, za koho je obětována dnešní mše svatá, nebo kdy bude sloužena za vaše zemřelé
příbuzné?

B L A H O P Ř Á N Í
V sobotu 1. VI. byli ve farním kostele Povýšení sv. Kříže
v Hustopečích nad Bečvou sezdáni slečna Hana Kopřivová
z Hustopečí a pan Pavel Štainer z Choryně. Přejeme do
společné cesty životem stálé Boží požehnání, ochranu a pomoc.
O H L Á Š K Y
V sobotu 8. VI. v 1100 hodin budou ve farním kostele sv. Jiří
v Bělotíně sezdáni slečna Lenka Škopová z Hranic a pan
Zbyněk Valenta z Velké. Přejeme do společné cesty životem
stálé Boží požehnání, ochranu a pomoc.

POUTNÍ SOUTĚŽ
Na připravovanou pouť je možné vyhrát jedno místo zdarma. Stačí se zapojit do soutěže, která
začala minulou nedělí a vyhlášení výherce bude 25. srpna t. r. Otázky budou uveřejněny každou
neděli ve zpravodaji Angelus. Na otázky se odpovídá v daném týdnu. Odpovědi doručené po
zveřejnění dalších otázek, již nebudou počítány. 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. Z těch, kdo budou mít nejvíce bodů z celé soutěže, se vylosuje
jeden šťastný výherce.
KOLO DRUHÉ:
6. Olivová hora je nevelký hřeben se
1. Který den stvořil Bůh hvězdy?
a) první den
čtyřmi vrcholky, z nichž nejvyšší
b) třetí den
měří?
a) 470 m
c) čtvrtý den
b) 830 m
2. Kolik hudebníků bylo zaměstnáno
c) 1520 m
v Šalamounově chrámu?
a) 500
7. Emanuel znamená v překladu?
b) 1500
a) Bůh s námi
c) 4000
b) Spasitel světa
c) Narodil se nám
3. Jak dlouho ležel Ezechiel na levém
boku a nesl tak nepravost izrael8. Nikodém, člen židovské rady, přišel
ského domu?
za Ježíšem?
a) 180 dní
a) ráno
b) odpoledne
b) 250 dní
c) v noci
c) 390 dní
4.

Když Ježíše sňali z kříže, přišel
Nikodém a přinesl?
a) asi 100 liber směsi myrhy a aloe
b) asi 300 liber směsi myrhy a aloe
c) asi 500 liber směsi myrhy a aloe

9.

Které evangelium obsahuje kázání
na hoře?
a) Matoušovo
b) Lukášovo
c) Janovo

5.

Kolik měl apoštol Petr bratrů?
a) žádného
b) jednoho bratra
c) dva bratry

10. Svátosti uvedení do křesťanského
života (iniciační) jsou?
a) křest, eucharistie, zpověď
b) křest, eucharistie, biřmování
c) křest, eucharistie, manželství

Správné odpovědi z minulého čísla: 1b, 2a, 3a, 4c, 5b, 6a, 7c, 8b, 9c, 10a

Oznamy:
✼ První svatá zpověď dětí, které půjdou k prvnímu sv. přijímání v Hustopečích, bude
v pátek od 1630 hod. Přijít mohou i rodiče. Nácvik na první sv. přijímání bude v sobotu
v 900 hod., prosím, aby přišli i rodiče (alespoň jeden).
✼ V tomto týdnu je první pátek v měsíci, proto budou obvyklé adorace a zpovídání.
✼ Intence na druhé pololetí letošního roku si již můžete chodit zapisovat.
✼ V rámci roku víry se vydáme na farní pouť do Říma v termínu od 14. do 19. 10. 2013.
Cena je Kč 7.990,-- Bližší informace jsou na letáčku. Přihlásit se a odevzdat zálohu je
třeba do 10. června.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 2. 6. do 9. 6. 2013
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Úmysl mše svaté
Na poděkování za přijatá dobrodiní
s prosbou o dar zdraví u příležitosti
životního jubilea 60 let

Neděle
2. 6.

Hustopeče

8:00

Těla a Krve Páně

Bělotín

11:00

Měsíční sbírka

Černotín

16:00

Špičky

18:00

Černotín

17:00

volná intence

Bělotín

18:00

Za Dalibora Škodu

Hustopeče

18:00

Sobota
8. 6.

Hustopeče

8:00

Neposkvrněného Srdce
Panny Marie,
památka

Černotín

18:00

Hustopeče

8:00

Na poděkování za dar zdraví
u příležitosti životního jubilea

Špičky

9:30

Za + Marii a Petra Zidkovy,
dvo a živou rodinu

Bělotín

11:00

Pondělí
3. 6.
sv. Karel Lwanga
a druhové, památka

Středa
5. 6.
sv. Bonifác, památka

Čtvrtek
6. 6.
sv. Norbert

Pátek
7. 6.

Za + Rudolfa Tylšara a rodinu
Za + rodiče Ludmilu a Josefa
Štěpaníkovy a sestru Anežku
Za + Zdeňka Strnadla,
syna a rodiče z obou stran
Za + Marii Humplíkovou při nedožitém
výročí 100 let, manžela, čtyři syny
a živou rodinu

Na poděkování

Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova,
slavnost

Neděle
9. 6.
10. neděle v mezidobí

Tel. na faru:

Za + manžela Ladislava Dohnala,
rodiče a živou rodinu
Za živé a + farníky
volná intence

Za Evu Rabelovou, její rodiče
a živou a + rodinu Rabelovu

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

Webové stránky farnosti:

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