číslo 21.
26. květen AD 2013

Nejsvětější Trojice
Zpravodaj farností
Hustopeče nad Bečvou,
Špičky,
Černotín,
a Bělotín

Trojjediný Bůh, Otec i Syn i Duch svatý, nám prokázal své milosrdenství;
chvalme a oslavujme ho navěky.

1. čtení: Př 8,22-31
Žalm 8

2. čtení: Řím 5,1-5

Ev.: Jan 16,12-15

Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné
je tvé jméno po celé zemi!

M á j o v é

č t e n í

Královno rodin, oroduj za nás
Maria je Královnou rodin, protože její Božský Syn posvětil naše
rodiny svým životem v nazaretské rodině. V každé rodině, ale
především ve svaté rodině nazaretské se projevuje obraz
Nejsvětější Trojice, v níž dvě osoby ve vzájemné lásce plodí
osobu třetí, a všichni tvoří jednotu.
Posláním ženy, zakotvené ve věčném řádu, je podporovat
mužského ducha. Žena má doplňovat mužovy nedostatky. To
platí o manželství a rodině, kde při vytváření domova plní žena
nenahraditelné poslání. Avšak platí to také o prostředí všelidské
rodině, které by vlivem mužné průbojnosti a překotného rozvoje
společnosti trpělo tak, že by to ohrožovalo každou lidskou
rodinu.
Maria je vrcholná žena Písma svatého. Požehnaná mezi
ženami je přítomna v ústřední události spásy. Zvěstování
v Nazaretě zjevuje důstojnost ženy. Důstojnost každé lidské
bytosti a povolání, které jí odpovídá, spočívá v povznesení se k jednotě s Bohem v Ježíši Kristu.
Maria je vrcholným výrazem této důstojnosti a tohoto povolání. Maria je představitelkou
a prototypem celého lidského pokolení. Ale nazaretská událost zjevuje takovou jednotu
s Bohem, jaká náleží jedině ženě (Gal 4, 4).

Každá žena má být pannou, snoubenkou a matkou: panna je vtělením čistoty, snoubenka
značí lásku, rozhodující se jednou provždy k úplnému odevzdání se, matka znamená plodnost.
Původně nešlo o tři rozdílné věci, ale o tři stupně jednoho života, tři údobí životního růstu.
Také matka má být vnitřně pannou, tedy čistá. Musí být stále snoubenkou neboli věrná.
Jak veškerá lidská důstojnost, tak i krása každé ženy spočívá v uskutečnění všech tří rysů
ženství podle vzoru Panny Marie - Panny, Snoubenky a Matky. Maria si uchovala panenství
a současně se stala Matkou. Panenství a mateřství v ní trvají zároveň. Osobnost Matky Boží
nám pomáhá pochopit, jak se tyto dvě cesty povolání ženy jako osoby navzájem doplňují.
Její božský syn Ježíš posvětil dvojí mateřství, aby posvětil každou ženu: svátostí manželství
a zasvěceným panenstvím, zasnoubením s člověkem a zasnoubením s Bohem.
Jeden z nejkrásnějších způsobů, jak projevit vděčnost za dar života a povolání k věčnému
životu, je ušlechtilé a odpovědné předávání života a milující péče o něj.
Postavení dnešní rodiny vykazuje rysy příznivé i záporné. Na jedné straně proniká do
popředí vědomí osobní svobody, věnuje se větší pozornost odpovědnému rodičovství
a výchově dětí, odhaluje se vlastní poslání rodiny v Církvi. Na druhé straně nechybějí znamení
úpadku: mylné chápání vzájemné nezávislosti rodinných příslušníků, rozpad mnohé rodiny,
umělé zneplodnění ženy, zabraňování narození počatých dětí. Kde je příčina? Převrácené
chápání svobody.
Křesťanská rodina je povolána vytvářet zkušenost nové a vlastní jednoty. Tato jednota
potvrzuje a zdokonaluje onu přirozenou, lidskou jednotu. Milost Ježíše Krista je pro svou
povahu a vnitřní náboj milostí bratrství.
Svatá rodina z Nazareta září jako vzor do všech věků. Jako sv. Zdislava, tak i každý nás má
následovat Božského Spasitele v poslušnosti rodičů, Matku Boží v obětavosti a sv. Josefa
v tichosti a pracovitosti. Maria s Ježíškem v náručí, oroduj za nás a za naše rodiny.
Cyklus májových zamyšlení – Tomáš J. Bahounek OP

koutek pro děti
39. Kamkoli Metoděj přišel, povídal o dobrém Bohu a přinášel lidem Boží požehnání
Metoděje velmi potěšil dopis, který přišel z jeho rodné země –
z města Konstantinopole. Když dopis četl, jako by na něj dýchlo teplo
domova a vzduch prozářený sluncem. Dopis byl od císaře a psalo se
v něm: „Ctihodný otče Metoději, velmi tě toužím spatřit. Buď tak dobrý
a vyprav se k nám, abychom se s tebou viděli, dokud jsi na tomto světě,
a přijali tvé požehnání." Metoděj měl velkou radost, že císař stojí o jeho
požehnání. Neváhal ani vteřinu a ihned se vydal k císaři. Ten jej přijal
s velikou poctou a radostí. Když zasedli ke stolu, začal Metoděj vyprávět
o Velké Moravě, o tom, jak jim Bůh posílá mnoho ochotných lidí pro
stavbu kostelů, starost o nemocné aj. Císař řekl: „Bylo by dobře, kdyby si
všude na zemi lidé také tak pomáhali a věřili v Pána Boha." Císař pak
Metoděje poprosil, zda by Metoděj některé ze svých žáků i s knihami
mohl nechat u něj na císařském dvoře. Metoděj souhlasil. Než se
rozloučili, zašli do kaple a Metoděj požehnal císaři i celé jeho zemi,
o kterou se stará. Pak se Metoděj odebral s mnoha dary opět na Velkou Moravu.
V kostele - a někteří i doma - máme kropenku s posvěcenou vodou, kterou se
žehnáme. Kněží, rodiče a také my můžeme žehnat druhé. Gesto žehnání vypadá
nejčastěji tak, že palcem uděláme znamení kříže na čele druhého člověka. Měli bychom
u toho říkat: „Žehnám Ti ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“ Je to velká pomoc pro
člověka. Přejeme mu, aby ho Pán Bůh chránil a dal mu to, co potřebuje.

POUTNÍ SOUTĚŽ
Na připravovanou pouť je možné vyhrát jedno místo zdarma. Stačí se zapojit do soutěže, která
začíná dnešní 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 PRVNÍ:
6. Blud, pověra, zoufalství, beznaděj,
1. Ve kterých jazycích byla původně
magie, spiritismus okultismus atd…
napsána Bible?
jsou hříchy proti?
a) Starý zákon hebrejsky,
a) 1. přikázání
Nový zákon latinsky.
b) 5. přikázání
b) Starý zákon hebrejsky,
c) 8. přikázání
Nový zákon řecky.
7. Ve kterém městě žil Zacheus, když
c) Starý zákon koptština,
se setkal s Ježíšem?
Nový zákon hebrejsky.
a) v Betlémě
2. Kdo zabil oslí čelistí tisíc mužů?
b) v Jeruzalémě
a) Samson
c) v Jerichu
b) David
8. Ježíš řekl: „Avšak i ten nejmenší
c) Samuel
v království Božím je větší, než-li?“
3. Která profese nebyla v Izraeli
a) Mojžíš
zastoupena? (viz. 1 Sam)
b) Jan Křtitel
a) kovářství
c) Izaiáš
b) zlatnictví
9. Lukáš po smrti svatého Pavla
c) tesařství
opustil Řím a působil na území?
4. Kdo byl prvním izraelským králem
a) Antiochie
po oddělení deseti kmenů od Judy?
b) Persie
a) Achab
c) Itálie a ve Francie
b) Nábal
10. Evangelisté berou ohled na společec) Jarobeám
nství, které píší. Jan píše pro?
5. Kolik
andělů
viděla
Marie
a) filosofy
Magdalská v hrobě?
b) pohany
a) jednoho anděla
b) dva anděly
c) Židy
c) tři anděly

Oznamy:
✼
✼

✼
✼
✼

Návštěva nemocných bude v tomto týdnu, kdy je slavnost Božího Těla. Adorace a zpovídání
bude v dalším týdnu.
Při slavnosti Božího Těla vykonáme tradiční Eucharistický průvod k oltářům. Prosím osoby,
které mají na starosti výzdobu oltářů na Boží Tělo, anebo jiné funkce, aby vypomohly i v tomto
roce. V Bělotíně bude průvod ve čtvrtek, ve Špičkách v sobotu, v Hustopečích v neděli
dopoledne a v Černotíně v neděli odpoledne.
Intence na druhé pololetí letošního roku je možné zadávat: spolky, organizace a obce
v následujícím týdnu a od začátku června ostatní lid.
Biřmovaní se sejdou v pátek v 19 hod. na faře v Hustopečích.
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 26. 5. do 2. 6. 2013
Liturgický
kalendář

Místo

Neděle
26. 5.
Nejsvětější Trojice

Čas

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Nejdek
Patrocinium

Pondělí
27. 5.
sv. Augustin
z Canterbury

Středa
29. 5.

sv. Maximin

Čtvrtek
30. 5.

Těla a Krve Páně
slavnost

Pátek
31. 5.

11:00

Úmysl mše svaté
Za živou a + rodinu Heraltovu,
Kubicovu a dvo
Na poděkování Pánu Bohu za dožitých
70 let života s prosbou o další Boží
požehnání do dalších let a zemřelé
spolužáky a učitele
Za + Jana Bezděka, syna
a živou a + rodinu
Za + Ladislava Ševčíka
a jeho manželku Boženu
Za živé a + farníky a občany Nejdku
Májová pobožnost na hřbitově
(začátek v kostele)

Hustopeče

14:30

Špičky

18:00

Za + Marii a Jaroslava Strnadla, bratry,
rodiče z obou stran a živou rodinu

Černotín

17:00

Za + Annu a Bohumila Juráňovy

Bělotín

18:00

Za + rodinu Ripperovu
a rodiče z obou stran
Za rodiče Veverkovy, Poláškovy
a živou rodinu
Za + manžela Ladislava Dohnala,
rodiče a živou rodinu
Za živou rodinu Michalíkovou,
za dar zdraví a s prosbou o vedení
Duchem Svatým
Na poděkování za přijatá dobrodiní
s prosbou o dar zdraví u příležitosti
životního jubilea 60 let

Hustopeče

18:00

Špičky

18:00

Neděle
2. 6.

Hustopeče

8:00

Těla a Krve Páně

Bělotín

11:00

Za + Rudolfa Tylšara a rodinu

Měsíční sbírka

Černotín

16:00

Za + rodiče Ludmilu a Josefa
Štěpaníkovy a sestru Anežku

Navštívení
Panny Marie
svátek

Sobota
1. 6.
sv. Justin, památka

Tel. na faru:

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.

