číslo 7.
17. únor AD 2013

1. neděle postní
Zpravodaj farností
Hustopeče nad Bečvou,
Špičky,
Černotín,
a Bělotín
Vyslyším ho, až mě bude vzývat, budu při něm v tísni, zachráním ho
a oslavím, nasytím ho dlouhým věkem.
(Žl 91,15-16)

1. čtení: Dt 26,4-10
Žalm 91

2. čtení: Řím 10,8-13

Ev.: Lk 4,21-30

Buď se mnou, Pane, v mé tísni.

„Děkuji za vaše sympatie. Rozhodl jsem se odstoupit ze služby,
kterou mi Pán svěřil 19. dubna
2005. Učinil jsem tak v plné svobodě pro dobro církve po dlouhé
modlitbě a zpytování svého svědomí před Bohem, vědom si dobře
závažnosti takovéhoto kroku, ale
stejně tak i toho, že již nejsem s to
plnit petrovskou službu takovou
silou, jakou si tato služba žádá. Oporou a světlem je mi jistota, že církev je Kristova
a Ten jí nikdy neodejme svoje vedení a svou péči. Děkuji všem za lásku a modlitbu, s níž
jste mne provázeli. Děkuji. Cítil jsem v těchto pro mne nelehkých dnech téměř fyzicky
sílu modlitby, kterou mi přináší láska církve, vaše modlitba. Modlete se nadále za mne,
za církev a za budoucího papeže. Pán nás povede.
V této postní době Roku víry obnovme svoje úsilí kráčet cestou obrácení, abychom
překonali tendenci uzavřít se v sobě samých a namísto toho dát prostor Bohu a dívat
se na každodenní realitu Jeho očima. Mohli bychom říci, že alternativa mezi uzavřeností
v našem sobectví a otevřeností k lásce Boha i druhých, odpovídá alternativě Ježíšových
pokušení. Je to alternativa mezi lidskou mocí a láskou Kříže, mezi vykoupením viděném
pouze v materiálním blahobytu a vykoupením jakožto dílem Boha, kterému dáváme
ve svém životě primát. Obrátit se, znamená neuzavřít se do hledání vlastního úspěchu,
vlastní prestiže a vlastního postavení, ale jednat tak, aby každý den v malých věcech
byla pravda, víra v Boha a láska tím nejdůležitějším.“
Benedikt XVI., generální audience 13. II. AD 2013

Pastýřský list k době postní 2013
Drazí bratři a sestry,
vstoupili jsme do doby postní, kterou se připravujeme na Velikonoce, svátky našeho
vykoupení. Jejich oslava by měla přinést novou svobodu i naději všem, kteří pravdivě uznají
Krista za Vykupitele, plně na něj spolehnou a nechají se jím vést i za cenu, že je to bude
něco stát, že půjdou proti proudu. Vykoupení je Boží dar, který si nemůžeme zasloužit, ale
z naší strany se musíme připravit na jeho přijetí, a ten dar si musíme chránit, abychom jej
neztratili.
Dovolte, abych připomněl, že i v současné době je na světě mnoho lidí, kteří jsou pro
svou víru v Krista pronásledováni. Jen v minulém roce podle některých agentur bylo pro
svou víru v Ježíše Krista zavražděno přes 100 000 lidí. Některým by přitom stačilo jen nejít
na bohoslužbu, jen svou víru trochu skrýt a jednat podobně jako lidé kolem. Oni nezradili.
My žijeme v pohodlí, nám kvůli víře nehrozí nic vážného, někdy jen trocha posměchu. Naši
víru však ohrožuje náš egocentrismus, náš sklon rozhodovat jen podle sebe, ne podle
Krista. Pak si ovšem volíme cestu bez Vykupitele, bez životního průvodce a ochránce,
spoléháme jen na své omezené schopnosti a připravujeme se o naději.
Jak snadno se někteří z nás zřeknou nedělní mše svaté kvůli bezvýznamným
výmluvám! Jen připomeňme, že vynechání nedělní mše svaté bez vážného důvodu je
těžkým hříchem, se kterým není možné přistupovat ke svatému přijímání. Kolik věřících
podléhá tělesným a citovým pokušením a nechají se strhávat příkladem nemravného života,
který dnes společnost považuje za normální! Připomeňme však, že užívání drog je těžký
hřích, že rozbít manželství je těžký hřích, že každý sexuální život mimo platné manželství je
těžce hříšný. Pro katolíky je platné jen manželství církevní. Odkládání svatby i přesto, že
dvojice už má děti, jen kvůli tomu, aby nepřišli o peníze, otevřeně ukazuje, že nestojí o Boží
požehnání a že peníze jsou pro ně víc než to, co nabízí Bůh. Stejně tak každé zabití
nenarozeného života či umělé bránění početí je těžkým hříchem. Potrat jako vražda
bezbranných je pak spojen i s církevním trestem. Tak otevřeně a jasně to říkám, drazí
přátelé, proto, že v poslední době občas slyším, že o tom věřící nevěděli. Musíme to vědět.
Hříchy musíme odsoudit. Nechci však soudit nikoho, kdo žil v omylu nebo podlehl
pokušení. Ba naopak, každého chci ujistit, že Vykupitel přišel i kvůli němu. Každý má
otevřenou cestu k milosti, ale záleží na něm, jestli udělá potřebné kroky. Postní doba jako
doba pokání je především určena k tomu, abychom se vážně zamysleli a zaměřili
k Vykupiteli, který nabízí pomoc. Vím, že pro mnohé může být změna životního stylu
těžká, že všechno se nemusí podařit hned. Proto vyzývám všechny věřící, abychom se po
celou postní dobu modlili za e navzájem, zvláště za ty, kteří chtějí změnit život, ale nemají
dost sil a kromě Boží milosti potřebují i konkrétní pomoc při řešení hmotných či finančních
důsledků jejich obrácení. V dnešním evangeliu ukazuje sám Pán Ježíš, jak máme reagovat na
pokušení. Co odvádí od Boha, je nutné odmítnout. Žádné diskuse, ale kategorické a jasné
ne. Žádné přemýšlení o výhodách sebe navzájem, zvláště za ty, kteří chtějí změnit život, ale
nemají dost sil a kromě Boží milosti potřebují i konkrétní pomoc při řešení hmotných či

finančních důsledků jejich obrácení. V dnešním evangeliu ukazuje sám Pán Ježíš, jak máme
reagovat na pokušení. Co odvádí od Boha, je nutné odmítnout. Žádné diskuse, ale
kategorické a jasné ne. Žádné přemýšlení o výhodách a nevýhodách, kličkách nebo
chytračení. Žádné částečné odmítání, po kousku či příště, ale jasně a hned. Jako Ježíš. Kde
ovšem brát sílu? Podle výzvy prvního čtení se zamysleme nad tím, co pro nás už Bůh
v životě vykonal, kolikrát nás vyslyšel, když jsme prosili, čeho nás uchránil a čím obdaroval.
A to nejen nás, ale i celou naši rodinu. Na to se nesmí zapomínat. O tom je třeba mluvit, to
je dobré mít před očima. Pak snadněji najdeme odvahu na Boha znovu spolehnout. Jestliže
v srdci věříš, že Ježíš je Pán, jak psal svatý Pavel v druhém čtení, to znamená, že má moc
nad životem a smrtí, že vstal z mrtvých vlastní silou, pak mu svěř i svůj problém a vyznej to
ústy. Řekni i svým blízkým, že teď svěřuješ svůj problém Ježíši a budeš jednat podle toho,
co chce on. Se stejnou pozorností k Božímu slovu přicházej na mši po celou postní dobu.
Naslouchej mu a nechej se Bohem vést. Měj odvahu pokaždé říct Bohu, že mu věříš víc než
sobě. On ti ukáže cestu. Jestliže se jím necháš vést, pak věřím, že už tyto Velikonoce budou
spojeny s velkou radostí z toho, co na tobě vykonal Spasitel. Dnes nezáleží na tom, jak
daleko ses zatoulal, nebo čím sis zkomplikoval život. Kristus, který tě nepřestal milovat,
chce být i tvým zachráncem. Důvěřuj mu. Pokud se ti zdá, že je to pro tebe moc těžký úkol,
požádej někoho, aby se modlil konkrétně za tebe. A neboj se, že budeš chudý, když se
vzdáš toho, co se Kristu nelíbí. On ti dá mnohonásobně víc, objevíš vnitřní svobodu,
opravdové štěstí a skutečnou lásku. Bůh se totiž nikdy nenechá naší velkorysostí zahanbit.
K těmto krokům víry každému z Vás ze srdce žehná

koutek pro děti
25. Cyril s Metodějem přišli na Velkou Moravu v roce 863
Stalo se to v roce 863. Na Moravě se roznesla zpráva, že k nim ze
Soluně míří skupina mužů, učitelů a misionářů, kteří přinášejí ostatky sv.
Klimenta. Lidé je netrpělivě vyhlíželi. A dočkali se. Bratři s celou skupinou
mužů zamířili nejprve ke knížeti Rostislavovi. Ten skupinu s oběma bratry na
svém sídle uvítal s velikou poctou a slávou. Kníže měl velkou radost a nabídl
bratrům jakoukoliv pomoc při jejich působení na Velké Moravě. Metoděj hned
věděl, o co požádat. Řekl tedy: „Všimli jsme si, když jsme procházeli vaší
krajinou, že vůbec nebylo výjimkou, že ráno se věřící Slované v kostele
vroucně a procítěně modlí kupříkladu za dobrou úrodu nebo za déšť a ještě
téhož dne večer klidně zajdou k místnímu věštci, aby jim z letu ptáka či
z pohledu do kalicha věštil, jestli je Bůh vyslyší. Slované sice věří v posmrtný
život, ale své zdraví si chtějí zajistit rozvěšováním amuletů na posvátné
stromy, uctíváním studánek. A vůbec jim nedochází, že je na tom něco
špatného."„Dej nám schopné muže," poprosil Cyril, „kteří budou ochotni se
učit novým věcem a budou mít otevřené srdce. Vychováme z nich kněze. Potřebujeme totiž více
spolupracovníků kněží. Sami nezvládneme všem lidem ukázat, jak správně žít." Rostislav nechal
shromáždit ty nejšikovnější z mladých mužů. Cyril se jich hned ujal a začal je krůček po krůčku
učit číst, psát a rozeznávat v srdci Ježíšův hlas, aby se stal Ježíš jejich nejlepším kamarádem.
Z dnešního příběhu jsme se dozvěděli, jak je důležité mít spolupracovníky, kteří táhnou za
jeden provaz a vzájemně si pomáhají. Cyril a Metoděj, přestože byli oba velmi šikovní, také
potřebovali spolupracovníky. I z tebe chce mít Pán Ježíš spolupracovníka, který bude poctivý.
Například neodbude vystřihování obrázku, pořádně zamete smetí či si poskládá věci do skříně.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 17. 2. do 24. 2. 2013
Liturgický kalendář

Neděle
17. 2.
1. neděle postní

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Úmysl mše svaté
Za Bohumila Kubešu, syna, rodinu
Kubešovu, Frydrychovu, Janákovu
a Staňkovu a dvo
volná intence
Za + Marii Pavelkovou, sourozence,

Bělotín

11:00 rodiče a dvo
Hustopeče 14:00 pobožnost Křížové cesty

Pondělí
18. 2.
sv. Simeon

Středa
20. 2.

Černotín

sv. Hyacinta Marto

Na poděkování za přijaté dobrodiní

16:00 a za živou a + rodinu Juříčkovu

Čtvrtek
21. 2.
sv. Petr Damiani

16:00 pobožnost Křížové cesty
Pátek
22. 2.

Hustopeče

Stolec sv. apoštola Petra

16:30

Za rodinu Ovčačíkovu, Šebestíkovu,
Pivodovu a Dorčákovu
a živé a + rodiny
Za Annu Garaiovou a jejich rodiče

Sobota
23. 2.

Špičky

16:00

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

volná intence

sv. Polykarp

Neděle
24. 2.
2. neděle postní
sbírka na
Haléř sv. Petra

Hustopeče 14:00

Na poděkování za přijatá dobrodiní
Za + Stanislava Podzemného,
vnuka a dvo
Za Annu Stodůkovou a za + z rodiny
Kovářovy a Stodůlkovy
pobožnost Křížové cesty

Sbírka z neděle 10. II.: Hustopeče 3.257 Kč, Špičky 740 Kč, Černotín 1.898 Kč a Bělotín 1.648 Kč.
Pohřební: Hustopeče 4.152 Kč (4. 2.) a 2.514 Kč (8. 2.). 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 340 kusů. Vydává P. František Antonín Dostál.

číslo 7.
17. únor AD 2013

1. neděle postní
Zpravodaj farností
Hustopeče nad Bečvou,
Špičky,
Černotín,
a Bělotín
Vyslyším ho, až mě bude vzývat, budu při něm v tísni, zachráním ho
a oslavím, nasytím ho dlouhým věkem.
(Žl 91,15-16)

1. čtení: Dt 26,4-10
Žalm 91

2. čtení: Řím 10,8-13

Ev.: Lk 4,21-30

Buď se mnou, Pane, v mé tísni.

„Děkuji za vaše sympatie. Rozhodl jsem se odstoupit ze služby,
kterou mi Pán svěřil 19. dubna
2005. Učinil jsem tak v plné svobodě pro dobro církve po dlouhé
modlitbě a zpytování svého svědomí před Bohem, vědom si dobře
závažnosti takovéhoto kroku, ale
stejně tak i toho, že již nejsem s to
plnit petrovskou službu takovou
silou, jakou si tato služba žádá. Oporou a světlem je mi jistota, že církev je Kristova
a Ten jí nikdy neodejme svoje vedení a svou péči. Děkuji všem za lásku a modlitbu, s níž
jste mne provázeli. Děkuji. Cítil jsem v těchto pro mne nelehkých dnech téměř fyzicky
sílu modlitby, kterou mi přináší láska církve, vaše modlitba. Modlete se nadále za mne,
za církev a za budoucího papeže. Pán nás povede.
V této postní době Roku víry obnovme svoje úsilí kráčet cestou obrácení, abychom
překonali tendenci uzavřít se v sobě samých a namísto toho dát prostor Bohu a dívat
se na každodenní realitu Jeho očima. Mohli bychom říci, že alternativa mezi uzavřeností
v našem sobectví a otevřeností k lásce Boha i druhých, odpovídá alternativě Ježíšových
pokušení. Je to alternativa mezi lidskou mocí a láskou Kříže, mezi vykoupením viděném
pouze v materiálním blahobytu a vykoupením jakožto dílem Boha, kterému dáváme
ve svém životě primát. Obrátit se, znamená neuzavřít se do hledání vlastního úspěchu,
vlastní prestiže a vlastního postavení, ale jednat tak, aby každý den v malých věcech
byla pravda, víra v Boha a láska tím nejdůležitějším.“
Benedikt XVI., generální audience 13. II. AD 2013

Pastýřský list k době postní 2013
Drazí bratři a sestry,
vstoupili jsme do doby postní, kterou se připravujeme na Velikonoce, svátky našeho
vykoupení. Jejich oslava by měla přinést novou svobodu i naději všem, kteří pravdivě uznají
Krista za Vykupitele, plně na něj spolehnou a nechají se jím vést i za cenu, že je to bude
něco stát, že půjdou proti proudu. Vykoupení je Boží dar, který si nemůžeme zasloužit, ale
z naší strany se musíme připravit na jeho přijetí, a ten dar si musíme chránit, abychom jej
neztratili.
Dovolte, abych připomněl, že i v současné době je na světě mnoho lidí, kteří jsou pro
svou víru v Krista pronásledováni. Jen v minulém roce podle některých agentur bylo pro
svou víru v Ježíše Krista zavražděno přes 100 000 lidí. Některým by přitom stačilo jen nejít
na bohoslužbu, jen svou víru trochu skrýt a jednat podobně jako lidé kolem. Oni nezradili.
My žijeme v pohodlí, nám kvůli víře nehrozí nic vážného, někdy jen trocha posměchu. Naši
víru však ohrožuje náš egocentrismus, náš sklon rozhodovat jen podle sebe, ne podle
Krista. Pak si ovšem volíme cestu bez Vykupitele, bez životního průvodce a ochránce,
spoléháme jen na své omezené schopnosti a připravujeme se o naději.
Jak snadno se někteří z nás zřeknou nedělní mše svaté kvůli bezvýznamným
výmluvám! Jen připomeňme, že vynechání nedělní mše svaté bez vážného důvodu je
těžkým hříchem, se kterým není možné přistupovat ke svatému přijímání. Kolik věřících
podléhá tělesným a citovým pokušením a nechají se strhávat příkladem nemravného života,
který dnes společnost považuje za normální! Připomeňme však, že užívání drog je těžký
hřích, že rozbít manželství je těžký hřích, že každý sexuální život mimo platné manželství je
těžce hříšný. Pro katolíky je platné jen manželství církevní. Odkládání svatby i přesto, že
dvojice už má děti, jen kvůli tomu, aby nepřišli o peníze, otevřeně ukazuje, že nestojí o Boží
požehnání a že peníze jsou pro ně víc než to, co nabízí Bůh. Stejně tak každé zabití
nenarozeného života či umělé bránění početí je těžkým hříchem. Potrat jako vražda
bezbranných je pak spojen i s církevním trestem. Tak otevřeně a jasně to říkám, drazí
přátelé, proto, že v poslední době občas slyším, že o tom věřící nevěděli. Musíme to vědět.
Hříchy musíme odsoudit. Nechci však soudit nikoho, kdo žil v omylu nebo podlehl
pokušení. Ba naopak, každého chci ujistit, že Vykupitel přišel i kvůli němu. Každý má
otevřenou cestu k milosti, ale záleží na něm, jestli udělá potřebné kroky. Postní doba jako
doba pokání je především určena k tomu, abychom se vážně zamysleli a zaměřili
k Vykupiteli, který nabízí pomoc. Vím, že pro mnohé může být změna životního stylu
těžká, že všechno se nemusí podařit hned. Proto vyzývám všechny věřící, abychom se po
celou postní dobu modlili za e navzájem, zvláště za ty, kteří chtějí změnit život, ale nemají
dost sil a kromě Boží milosti potřebují i konkrétní pomoc při řešení hmotných či finančních
důsledků jejich obrácení. V dnešním evangeliu ukazuje sám Pán Ježíš, jak máme reagovat na
pokušení. Co odvádí od Boha, je nutné odmítnout. Žádné diskuse, ale kategorické a jasné
ne. Žádné přemýšlení o výhodách sebe navzájem, zvláště za ty, kteří chtějí změnit život, ale
nemají dost sil a kromě Boží milosti potřebují i konkrétní pomoc při řešení hmotných či

finančních důsledků jejich obrácení. V dnešním evangeliu ukazuje sám Pán Ježíš, jak máme
reagovat na pokušení. Co odvádí od Boha, je nutné odmítnout. Žádné diskuse, ale
kategorické a jasné ne. Žádné přemýšlení o výhodách a nevýhodách, kličkách nebo
chytračení. Žádné částečné odmítání, po kousku či příště, ale jasně a hned. Jako Ježíš. Kde
ovšem brát sílu? Podle výzvy prvního čtení se zamysleme nad tím, co pro nás už Bůh
v životě vykonal, kolikrát nás vyslyšel, když jsme prosili, čeho nás uchránil a čím obdaroval.
A to nejen nás, ale i celou naši rodinu. Na to se nesmí zapomínat. O tom je třeba mluvit, to
je dobré mít před očima. Pak snadněji najdeme odvahu na Boha znovu spolehnout. Jestliže
v srdci věříš, že Ježíš je Pán, jak psal svatý Pavel v druhém čtení, to znamená, že má moc
nad životem a smrtí, že vstal z mrtvých vlastní silou, pak mu svěř i svůj problém a vyznej to
ústy. Řekni i svým blízkým, že teď svěřuješ svůj problém Ježíši a budeš jednat podle toho,
co chce on. Se stejnou pozorností k Božímu slovu přicházej na mši po celou postní dobu.
Naslouchej mu a nechej se Bohem vést. Měj odvahu pokaždé říct Bohu, že mu věříš víc než
sobě. On ti ukáže cestu. Jestliže se jím necháš vést, pak věřím, že už tyto Velikonoce budou
spojeny s velkou radostí z toho, co na tobě vykonal Spasitel. Dnes nezáleží na tom, jak
daleko ses zatoulal, nebo čím sis zkomplikoval život. Kristus, který tě nepřestal milovat,
chce být i tvým zachráncem. Důvěřuj mu. Pokud se ti zdá, že je to pro tebe moc těžký úkol,
požádej někoho, aby se modlil konkrétně za tebe. A neboj se, že budeš chudý, když se
vzdáš toho, co se Kristu nelíbí. On ti dá mnohonásobně víc, objevíš vnitřní svobodu,
opravdové štěstí a skutečnou lásku. Bůh se totiž nikdy nenechá naší velkorysostí zahanbit.
K těmto krokům víry každému z Vás ze srdce žehná

koutek pro děti
25. Cyril s Metodějem přišli na Velkou Moravu v roce 863
Stalo se to v roce 863. Na Moravě se roznesla zpráva, že k nim ze
Soluně míří skupina mužů, učitelů a misionářů, kteří přinášejí ostatky sv.
Klimenta. Lidé je netrpělivě vyhlíželi. A dočkali se. Bratři s celou skupinou
mužů zamířili nejprve ke knížeti Rostislavovi. Ten skupinu s oběma bratry na
svém sídle uvítal s velikou poctou a slávou. Kníže měl velkou radost a nabídl
bratrům jakoukoliv pomoc při jejich působení na Velké Moravě. Metoděj hned
věděl, o co požádat. Řekl tedy: „Všimli jsme si, když jsme procházeli vaší
krajinou, že vůbec nebylo výjimkou, že ráno se věřící Slované v kostele
vroucně a procítěně modlí kupříkladu za dobrou úrodu nebo za déšť a ještě
téhož dne večer klidně zajdou k místnímu věštci, aby jim z letu ptáka či
z pohledu do kalicha věštil, jestli je Bůh vyslyší. Slované sice věří v posmrtný
život, ale své zdraví si chtějí zajistit rozvěšováním amuletů na posvátné
stromy, uctíváním studánek. A vůbec jim nedochází, že je na tom něco
špatného."„Dej nám schopné muže," poprosil Cyril, „kteří budou ochotni se
učit novým věcem a budou mít otevřené srdce. Vychováme z nich kněze. Potřebujeme totiž více
spolupracovníků kněží. Sami nezvládneme všem lidem ukázat, jak správně žít." Rostislav nechal
shromáždit ty nejšikovnější z mladých mužů. Cyril se jich hned ujal a začal je krůček po krůčku
učit číst, psát a rozeznávat v srdci Ježíšův hlas, aby se stal Ježíš jejich nejlepším kamarádem.
Z dnešního příběhu jsme se dozvěděli, jak je důležité mít spolupracovníky, kteří táhnou za
jeden provaz a vzájemně si pomáhají. Cyril a Metoděj, přestože byli oba velmi šikovní, také
potřebovali spolupracovníky. I z tebe chce mít Pán Ježíš spolupracovníka, který bude poctivý.
Například neodbude vystřihování obrázku, pořádně zamete smetí či si poskládá věci do skříně.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 17. 2. do 24. 2. 2013
Liturgický kalendář

Neděle
17. 2.
1. neděle postní

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Úmysl mše svaté
Za Bohumila Kubešu, syna, rodinu
Kubešovu, Frydrychovu, Janákovu
a Staňkovu a dvo
volná intence
Za + Marii Pavelkovou, sourozence,

Bělotín

11:00 rodiče a dvo
Hustopeče 14:00 pobožnost Křížové cesty

Pondělí
18. 2.
sv. Simeon

Středa
20. 2.

Černotín

sv. Hyacinta Marto

Na poděkování za přijaté dobrodiní

16:00 a za živou a + rodinu Juříčkovu

Čtvrtek
21. 2.
sv. Petr Damiani

16:00 pobožnost Křížové cesty
Pátek
22. 2.

Hustopeče

Stolec sv. apoštola Petra

16:30

Za rodinu Ovčačíkovu, Šebestíkovu,
Pivodovu a Dorčákovu
a živé a + rodiny
Za Annu Garaiovou a jejich rodiče

Sobota
23. 2.

Špičky

16:00

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

volná intence

sv. Polykarp

Neděle
24. 2.
2. neděle postní
sbírka na
Haléř sv. Petra

Hustopeče 14:00

Na poděkování za přijatá dobrodiní
Za + Stanislava Podzemného,
vnuka a dvo
Za Annu Stodůkovou a za + z rodiny
Kovářovy a Stodůlkovy
pobožnost Křížové cesty

Sbírka z neděle 10. II.: Hustopeče 3.257 Kč, Špičky 740 Kč, Černotín 1.898 Kč a Bělotín 1.648 Kč.
Pohřební: Hustopeče 4.152 Kč (4. 2.) a 2.514 Kč (8. 2.). 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 340 kusů. Vydává P. František Antonín Dostál.

číslo 7.
17. únor AD 2013

1. neděle postní
Zpravodaj farností
Hustopeče nad Bečvou,
Špičky,
Černotín,
a Bělotín
Vyslyším ho, až mě bude vzývat, budu při něm v tísni, zachráním ho
a oslavím, nasytím ho dlouhým věkem.
(Žl 91,15-16)

1. čtení: Dt 26,4-10
Žalm 91

2. čtení: Řím 10,8-13

Ev.: Lk 4,21-30

Buď se mnou, Pane, v mé tísni.

„Děkuji za vaše sympatie. Rozhodl jsem se odstoupit ze služby,
kterou mi Pán svěřil 19. dubna
2005. Učinil jsem tak v plné svobodě pro dobro církve po dlouhé
modlitbě a zpytování svého svědomí před Bohem, vědom si dobře
závažnosti takovéhoto kroku, ale
stejně tak i toho, že již nejsem s to
plnit petrovskou službu takovou
silou, jakou si tato služba žádá. Oporou a světlem je mi jistota, že církev je Kristova
a Ten jí nikdy neodejme svoje vedení a svou péči. Děkuji všem za lásku a modlitbu, s níž
jste mne provázeli. Děkuji. Cítil jsem v těchto pro mne nelehkých dnech téměř fyzicky
sílu modlitby, kterou mi přináší láska církve, vaše modlitba. Modlete se nadále za mne,
za církev a za budoucího papeže. Pán nás povede.
V této postní době Roku víry obnovme svoje úsilí kráčet cestou obrácení, abychom
překonali tendenci uzavřít se v sobě samých a namísto toho dát prostor Bohu a dívat
se na každodenní realitu Jeho očima. Mohli bychom říci, že alternativa mezi uzavřeností
v našem sobectví a otevřeností k lásce Boha i druhých, odpovídá alternativě Ježíšových
pokušení. Je to alternativa mezi lidskou mocí a láskou Kříže, mezi vykoupením viděném
pouze v materiálním blahobytu a vykoupením jakožto dílem Boha, kterému dáváme
ve svém životě primát. Obrátit se, znamená neuzavřít se do hledání vlastního úspěchu,
vlastní prestiže a vlastního postavení, ale jednat tak, aby každý den v malých věcech
byla pravda, víra v Boha a láska tím nejdůležitějším.“
Benedikt XVI., generální audience 13. II. AD 2013

Pastýřský list k době postní 2013
Drazí bratři a sestry,
vstoupili jsme do doby postní, kterou se připravujeme na Velikonoce, svátky našeho
vykoupení. Jejich oslava by měla přinést novou svobodu i naději všem, kteří pravdivě uznají
Krista za Vykupitele, plně na něj spolehnou a nechají se jím vést i za cenu, že je to bude
něco stát, že půjdou proti proudu. Vykoupení je Boží dar, který si nemůžeme zasloužit, ale
z naší strany se musíme připravit na jeho přijetí, a ten dar si musíme chránit, abychom jej
neztratili.
Dovolte, abych připomněl, že i v současné době je na světě mnoho lidí, kteří jsou pro
svou víru v Krista pronásledováni. Jen v minulém roce podle některých agentur bylo pro
svou víru v Ježíše Krista zavražděno přes 100 000 lidí. Některým by přitom stačilo jen nejít
na bohoslužbu, jen svou víru trochu skrýt a jednat podobně jako lidé kolem. Oni nezradili.
My žijeme v pohodlí, nám kvůli víře nehrozí nic vážného, někdy jen trocha posměchu. Naši
víru však ohrožuje náš egocentrismus, náš sklon rozhodovat jen podle sebe, ne podle
Krista. Pak si ovšem volíme cestu bez Vykupitele, bez životního průvodce a ochránce,
spoléháme jen na své omezené schopnosti a připravujeme se o naději.
Jak snadno se někteří z nás zřeknou nedělní mše svaté kvůli bezvýznamným
výmluvám! Jen připomeňme, že vynechání nedělní mše svaté bez vážného důvodu je
těžkým hříchem, se kterým není možné přistupovat ke svatému přijímání. Kolik věřících
podléhá tělesným a citovým pokušením a nechají se strhávat příkladem nemravného života,
který dnes společnost považuje za normální! Připomeňme však, že užívání drog je těžký
hřích, že rozbít manželství je těžký hřích, že každý sexuální život mimo platné manželství je
těžce hříšný. Pro katolíky je platné jen manželství církevní. Odkládání svatby i přesto, že
dvojice už má děti, jen kvůli tomu, aby nepřišli o peníze, otevřeně ukazuje, že nestojí o Boží
požehnání a že peníze jsou pro ně víc než to, co nabízí Bůh. Stejně tak každé zabití
nenarozeného života či umělé bránění početí je těžkým hříchem. Potrat jako vražda
bezbranných je pak spojen i s církevním trestem. Tak otevřeně a jasně to říkám, drazí
přátelé, proto, že v poslední době občas slyším, že o tom věřící nevěděli. Musíme to vědět.
Hříchy musíme odsoudit. Nechci však soudit nikoho, kdo žil v omylu nebo podlehl
pokušení. Ba naopak, každého chci ujistit, že Vykupitel přišel i kvůli němu. Každý má
otevřenou cestu k milosti, ale záleží na něm, jestli udělá potřebné kroky. Postní doba jako
doba pokání je především určena k tomu, abychom se vážně zamysleli a zaměřili
k Vykupiteli, který nabízí pomoc. Vím, že pro mnohé může být změna životního stylu
těžká, že všechno se nemusí podařit hned. Proto vyzývám všechny věřící, abychom se po
celou postní dobu modlili za e navzájem, zvláště za ty, kteří chtějí změnit život, ale nemají
dost sil a kromě Boží milosti potřebují i konkrétní pomoc při řešení hmotných či finančních
důsledků jejich obrácení. V dnešním evangeliu ukazuje sám Pán Ježíš, jak máme reagovat na
pokušení. Co odvádí od Boha, je nutné odmítnout. Žádné diskuse, ale kategorické a jasné
ne. Žádné přemýšlení o výhodách sebe navzájem, zvláště za ty, kteří chtějí změnit život, ale
nemají dost sil a kromě Boží milosti potřebují i konkrétní pomoc při řešení hmotných či

finančních důsledků jejich obrácení. V dnešním evangeliu ukazuje sám Pán Ježíš, jak máme
reagovat na pokušení. Co odvádí od Boha, je nutné odmítnout. Žádné diskuse, ale
kategorické a jasné ne. Žádné přemýšlení o výhodách a nevýhodách, kličkách nebo
chytračení. Žádné částečné odmítání, po kousku či příště, ale jasně a hned. Jako Ježíš. Kde
ovšem brát sílu? Podle výzvy prvního čtení se zamysleme nad tím, co pro nás už Bůh
v životě vykonal, kolikrát nás vyslyšel, když jsme prosili, čeho nás uchránil a čím obdaroval.
A to nejen nás, ale i celou naši rodinu. Na to se nesmí zapomínat. O tom je třeba mluvit, to
je dobré mít před očima. Pak snadněji najdeme odvahu na Boha znovu spolehnout. Jestliže
v srdci věříš, že Ježíš je Pán, jak psal svatý Pavel v druhém čtení, to znamená, že má moc
nad životem a smrtí, že vstal z mrtvých vlastní silou, pak mu svěř i svůj problém a vyznej to
ústy. Řekni i svým blízkým, že teď svěřuješ svůj problém Ježíši a budeš jednat podle toho,
co chce on. Se stejnou pozorností k Božímu slovu přicházej na mši po celou postní dobu.
Naslouchej mu a nechej se Bohem vést. Měj odvahu pokaždé říct Bohu, že mu věříš víc než
sobě. On ti ukáže cestu. Jestliže se jím necháš vést, pak věřím, že už tyto Velikonoce budou
spojeny s velkou radostí z toho, co na tobě vykonal Spasitel. Dnes nezáleží na tom, jak
daleko ses zatoulal, nebo čím sis zkomplikoval život. Kristus, který tě nepřestal milovat,
chce být i tvým zachráncem. Důvěřuj mu. Pokud se ti zdá, že je to pro tebe moc těžký úkol,
požádej někoho, aby se modlil konkrétně za tebe. A neboj se, že budeš chudý, když se
vzdáš toho, co se Kristu nelíbí. On ti dá mnohonásobně víc, objevíš vnitřní svobodu,
opravdové štěstí a skutečnou lásku. Bůh se totiž nikdy nenechá naší velkorysostí zahanbit.
K těmto krokům víry každému z Vás ze srdce žehná

koutek pro děti
25. Cyril s Metodějem přišli na Velkou Moravu v roce 863
Stalo se to v roce 863. Na Moravě se roznesla zpráva, že k nim ze
Soluně míří skupina mužů, učitelů a misionářů, kteří přinášejí ostatky sv.
Klimenta. Lidé je netrpělivě vyhlíželi. A dočkali se. Bratři s celou skupinou
mužů zamířili nejprve ke knížeti Rostislavovi. Ten skupinu s oběma bratry na
svém sídle uvítal s velikou poctou a slávou. Kníže měl velkou radost a nabídl
bratrům jakoukoliv pomoc při jejich působení na Velké Moravě. Metoděj hned
věděl, o co požádat. Řekl tedy: „Všimli jsme si, když jsme procházeli vaší
krajinou, že vůbec nebylo výjimkou, že ráno se věřící Slované v kostele
vroucně a procítěně modlí kupříkladu za dobrou úrodu nebo za déšť a ještě
téhož dne večer klidně zajdou k místnímu věštci, aby jim z letu ptáka či
z pohledu do kalicha věštil, jestli je Bůh vyslyší. Slované sice věří v posmrtný
život, ale své zdraví si chtějí zajistit rozvěšováním amuletů na posvátné
stromy, uctíváním studánek. A vůbec jim nedochází, že je na tom něco
špatného."„Dej nám schopné muže," poprosil Cyril, „kteří budou ochotni se
učit novým věcem a budou mít otevřené srdce. Vychováme z nich kněze. Potřebujeme totiž více
spolupracovníků kněží. Sami nezvládneme všem lidem ukázat, jak správně žít." Rostislav nechal
shromáždit ty nejšikovnější z mladých mužů. Cyril se jich hned ujal a začal je krůček po krůčku
učit číst, psát a rozeznávat v srdci Ježíšův hlas, aby se stal Ježíš jejich nejlepším kamarádem.
Z dnešního příběhu jsme se dozvěděli, jak je důležité mít spolupracovníky, kteří táhnou za
jeden provaz a vzájemně si pomáhají. Cyril a Metoděj, přestože byli oba velmi šikovní, také
potřebovali spolupracovníky. I z tebe chce mít Pán Ježíš spolupracovníka, který bude poctivý.
Například neodbude vystřihování obrázku, pořádně zamete smetí či si poskládá věci do skříně.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 17. 2. do 24. 2. 2013
Liturgický kalendář

Neděle
17. 2.
1. neděle postní

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Úmysl mše svaté
Za Bohumila Kubešu, syna, rodinu
Kubešovu, Frydrychovu, Janákovu
a Staňkovu a dvo
volná intence
Za + Marii Pavelkovou, sourozence,

Bělotín

11:00 rodiče a dvo
Hustopeče 14:00 pobožnost Křížové cesty

Pondělí
18. 2.
sv. Simeon

Středa
20. 2.

Černotín

sv. Hyacinta Marto

Na poděkování za přijaté dobrodiní

16:00 a za živou a + rodinu Juříčkovu

Čtvrtek
21. 2.
sv. Petr Damiani

16:00 pobožnost Křížové cesty
Pátek
22. 2.

Hustopeče

Stolec sv. apoštola Petra

16:30

Za rodinu Ovčačíkovu, Šebestíkovu,
Pivodovu a Dorčákovu
a živé a + rodiny
Za Annu Garaiovou a jejich rodiče

Sobota
23. 2.

Špičky

16:00

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Bělotín

11:00
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24. 2.
2. neděle postní
sbírka na
Haléř sv. Petra

Hustopeče 14:00

Na poděkování za přijatá dobrodiní
Za + Stanislava Podzemného,
vnuka a dvo
Za Annu Stodůkovou a za + z rodiny
Kovářovy a Stodůlkovy
pobožnost Křížové cesty

Sbírka z neděle 10. II.: Hustopeče 3.257 Kč, Špičky 740 Kč, Černotín 1.898 Kč a Bělotín 1.648 Kč.
Pohřební: Hustopeče 4.152 Kč (4. 2.) a 2.514 Kč (8. 2.). 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
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v nákladu 340 kusů. Vydává P. František Antonín Dostál.

číslo 7.
17. únor AD 2013

1. neděle postní
Zpravodaj farností
Hustopeče nad Bečvou,
Špičky,
Černotín,
a Bělotín
Vyslyším ho, až mě bude vzývat, budu při něm v tísni, zachráním ho
a oslavím, nasytím ho dlouhým věkem.
(Žl 91,15-16)

1. čtení: Dt 26,4-10
Žalm 91

2. čtení: Řím 10,8-13

Ev.: Lk 4,21-30

Buď se mnou, Pane, v mé tísni.

„Děkuji za vaše sympatie. Rozhodl jsem se odstoupit ze služby,
kterou mi Pán svěřil 19. dubna
2005. Učinil jsem tak v plné svobodě pro dobro církve po dlouhé
modlitbě a zpytování svého svědomí před Bohem, vědom si dobře
závažnosti takovéhoto kroku, ale
stejně tak i toho, že již nejsem s to
plnit petrovskou službu takovou
silou, jakou si tato služba žádá. Oporou a světlem je mi jistota, že církev je Kristova
a Ten jí nikdy neodejme svoje vedení a svou péči. Děkuji všem za lásku a modlitbu, s níž
jste mne provázeli. Děkuji. Cítil jsem v těchto pro mne nelehkých dnech téměř fyzicky
sílu modlitby, kterou mi přináší láska církve, vaše modlitba. Modlete se nadále za mne,
za církev a za budoucího papeže. Pán nás povede.
V této postní době Roku víry obnovme svoje úsilí kráčet cestou obrácení, abychom
překonali tendenci uzavřít se v sobě samých a namísto toho dát prostor Bohu a dívat
se na každodenní realitu Jeho očima. Mohli bychom říci, že alternativa mezi uzavřeností
v našem sobectví a otevřeností k lásce Boha i druhých, odpovídá alternativě Ježíšových
pokušení. Je to alternativa mezi lidskou mocí a láskou Kříže, mezi vykoupením viděném
pouze v materiálním blahobytu a vykoupením jakožto dílem Boha, kterému dáváme
ve svém životě primát. Obrátit se, znamená neuzavřít se do hledání vlastního úspěchu,
vlastní prestiže a vlastního postavení, ale jednat tak, aby každý den v malých věcech
byla pravda, víra v Boha a láska tím nejdůležitějším.“
Benedikt XVI., generální audience 13. II. AD 2013

Pastýřský list k době postní 2013
Drazí bratři a sestry,
vstoupili jsme do doby postní, kterou se připravujeme na Velikonoce, svátky našeho
vykoupení. Jejich oslava by měla přinést novou svobodu i naději všem, kteří pravdivě uznají
Krista za Vykupitele, plně na něj spolehnou a nechají se jím vést i za cenu, že je to bude
něco stát, že půjdou proti proudu. Vykoupení je Boží dar, který si nemůžeme zasloužit, ale
z naší strany se musíme připravit na jeho přijetí, a ten dar si musíme chránit, abychom jej
neztratili.
Dovolte, abych připomněl, že i v současné době je na světě mnoho lidí, kteří jsou pro
svou víru v Krista pronásledováni. Jen v minulém roce podle některých agentur bylo pro
svou víru v Ježíše Krista zavražděno přes 100 000 lidí. Některým by přitom stačilo jen nejít
na bohoslužbu, jen svou víru trochu skrýt a jednat podobně jako lidé kolem. Oni nezradili.
My žijeme v pohodlí, nám kvůli víře nehrozí nic vážného, někdy jen trocha posměchu. Naši
víru však ohrožuje náš egocentrismus, náš sklon rozhodovat jen podle sebe, ne podle
Krista. Pak si ovšem volíme cestu bez Vykupitele, bez životního průvodce a ochránce,
spoléháme jen na své omezené schopnosti a připravujeme se o naději.
Jak snadno se někteří z nás zřeknou nedělní mše svaté kvůli bezvýznamným
výmluvám! Jen připomeňme, že vynechání nedělní mše svaté bez vážného důvodu je
těžkým hříchem, se kterým není možné přistupovat ke svatému přijímání. Kolik věřících
podléhá tělesným a citovým pokušením a nechají se strhávat příkladem nemravného života,
který dnes společnost považuje za normální! Připomeňme však, že užívání drog je těžký
hřích, že rozbít manželství je těžký hřích, že každý sexuální život mimo platné manželství je
těžce hříšný. Pro katolíky je platné jen manželství církevní. Odkládání svatby i přesto, že
dvojice už má děti, jen kvůli tomu, aby nepřišli o peníze, otevřeně ukazuje, že nestojí o Boží
požehnání a že peníze jsou pro ně víc než to, co nabízí Bůh. Stejně tak každé zabití
nenarozeného života či umělé bránění početí je těžkým hříchem. Potrat jako vražda
bezbranných je pak spojen i s církevním trestem. Tak otevřeně a jasně to říkám, drazí
přátelé, proto, že v poslední době občas slyším, že o tom věřící nevěděli. Musíme to vědět.
Hříchy musíme odsoudit. Nechci však soudit nikoho, kdo žil v omylu nebo podlehl
pokušení. Ba naopak, každého chci ujistit, že Vykupitel přišel i kvůli němu. Každý má
otevřenou cestu k milosti, ale záleží na něm, jestli udělá potřebné kroky. Postní doba jako
doba pokání je především určena k tomu, abychom se vážně zamysleli a zaměřili
k Vykupiteli, který nabízí pomoc. Vím, že pro mnohé může být změna životního stylu
těžká, že všechno se nemusí podařit hned. Proto vyzývám všechny věřící, abychom se po
celou postní dobu modlili za e navzájem, zvláště za ty, kteří chtějí změnit život, ale nemají
dost sil a kromě Boží milosti potřebují i konkrétní pomoc při řešení hmotných či finančních
důsledků jejich obrácení. V dnešním evangeliu ukazuje sám Pán Ježíš, jak máme reagovat na
pokušení. Co odvádí od Boha, je nutné odmítnout. Žádné diskuse, ale kategorické a jasné
ne. Žádné přemýšlení o výhodách sebe navzájem, zvláště za ty, kteří chtějí změnit život, ale
nemají dost sil a kromě Boží milosti potřebují i konkrétní pomoc při řešení hmotných či

finančních důsledků jejich obrácení. V dnešním evangeliu ukazuje sám Pán Ježíš, jak máme
reagovat na pokušení. Co odvádí od Boha, je nutné odmítnout. Žádné diskuse, ale
kategorické a jasné ne. Žádné přemýšlení o výhodách a nevýhodách, kličkách nebo
chytračení. Žádné částečné odmítání, po kousku či příště, ale jasně a hned. Jako Ježíš. Kde
ovšem brát sílu? Podle výzvy prvního čtení se zamysleme nad tím, co pro nás už Bůh
v životě vykonal, kolikrát nás vyslyšel, když jsme prosili, čeho nás uchránil a čím obdaroval.
A to nejen nás, ale i celou naši rodinu. Na to se nesmí zapomínat. O tom je třeba mluvit, to
je dobré mít před očima. Pak snadněji najdeme odvahu na Boha znovu spolehnout. Jestliže
v srdci věříš, že Ježíš je Pán, jak psal svatý Pavel v druhém čtení, to znamená, že má moc
nad životem a smrtí, že vstal z mrtvých vlastní silou, pak mu svěř i svůj problém a vyznej to
ústy. Řekni i svým blízkým, že teď svěřuješ svůj problém Ježíši a budeš jednat podle toho,
co chce on. Se stejnou pozorností k Božímu slovu přicházej na mši po celou postní dobu.
Naslouchej mu a nechej se Bohem vést. Měj odvahu pokaždé říct Bohu, že mu věříš víc než
sobě. On ti ukáže cestu. Jestliže se jím necháš vést, pak věřím, že už tyto Velikonoce budou
spojeny s velkou radostí z toho, co na tobě vykonal Spasitel. Dnes nezáleží na tom, jak
daleko ses zatoulal, nebo čím sis zkomplikoval život. Kristus, který tě nepřestal milovat,
chce být i tvým zachráncem. Důvěřuj mu. Pokud se ti zdá, že je to pro tebe moc těžký úkol,
požádej někoho, aby se modlil konkrétně za tebe. A neboj se, že budeš chudý, když se
vzdáš toho, co se Kristu nelíbí. On ti dá mnohonásobně víc, objevíš vnitřní svobodu,
opravdové štěstí a skutečnou lásku. Bůh se totiž nikdy nenechá naší velkorysostí zahanbit.
K těmto krokům víry každému z Vás ze srdce žehná

koutek pro děti
25. Cyril s Metodějem přišli na Velkou Moravu v roce 863
Stalo se to v roce 863. Na Moravě se roznesla zpráva, že k nim ze
Soluně míří skupina mužů, učitelů a misionářů, kteří přinášejí ostatky sv.
Klimenta. Lidé je netrpělivě vyhlíželi. A dočkali se. Bratři s celou skupinou
mužů zamířili nejprve ke knížeti Rostislavovi. Ten skupinu s oběma bratry na
svém sídle uvítal s velikou poctou a slávou. Kníže měl velkou radost a nabídl
bratrům jakoukoliv pomoc při jejich působení na Velké Moravě. Metoděj hned
věděl, o co požádat. Řekl tedy: „Všimli jsme si, když jsme procházeli vaší
krajinou, že vůbec nebylo výjimkou, že ráno se věřící Slované v kostele
vroucně a procítěně modlí kupříkladu za dobrou úrodu nebo za déšť a ještě
téhož dne večer klidně zajdou k místnímu věštci, aby jim z letu ptáka či
z pohledu do kalicha věštil, jestli je Bůh vyslyší. Slované sice věří v posmrtný
život, ale své zdraví si chtějí zajistit rozvěšováním amuletů na posvátné
stromy, uctíváním studánek. A vůbec jim nedochází, že je na tom něco
špatného."„Dej nám schopné muže," poprosil Cyril, „kteří budou ochotni se
učit novým věcem a budou mít otevřené srdce. Vychováme z nich kněze. Potřebujeme totiž více
spolupracovníků kněží. Sami nezvládneme všem lidem ukázat, jak správně žít." Rostislav nechal
shromáždit ty nejšikovnější z mladých mužů. Cyril se jich hned ujal a začal je krůček po krůčku
učit číst, psát a rozeznávat v srdci Ježíšův hlas, aby se stal Ježíš jejich nejlepším kamarádem.
Z dnešního příběhu jsme se dozvěděli, jak je důležité mít spolupracovníky, kteří táhnou za
jeden provaz a vzájemně si pomáhají. Cyril a Metoděj, přestože byli oba velmi šikovní, také
potřebovali spolupracovníky. I z tebe chce mít Pán Ježíš spolupracovníka, který bude poctivý.
Například neodbude vystřihování obrázku, pořádně zamete smetí či si poskládá věci do skříně.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 17. 2. do 24. 2. 2013
Liturgický kalendář

Neděle
17. 2.
1. neděle postní

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Úmysl mše svaté
Za Bohumila Kubešu, syna, rodinu
Kubešovu, Frydrychovu, Janákovu
a Staňkovu a dvo
volná intence
Za + Marii Pavelkovou, sourozence,

Bělotín

11:00 rodiče a dvo
Hustopeče 14:00 pobožnost Křížové cesty

Pondělí
18. 2.
sv. Simeon

Středa
20. 2.

Černotín

sv. Hyacinta Marto

Na poděkování za přijaté dobrodiní

16:00 a za živou a + rodinu Juříčkovu

Čtvrtek
21. 2.
sv. Petr Damiani

16:00 pobožnost Křížové cesty
Pátek
22. 2.

Hustopeče

Stolec sv. apoštola Petra

16:30

Za rodinu Ovčačíkovu, Šebestíkovu,
Pivodovu a Dorčákovu
a živé a + rodiny
Za Annu Garaiovou a jejich rodiče

Sobota
23. 2.

Špičky

16:00

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

volná intence

sv. Polykarp

Neděle
24. 2.
2. neděle postní
sbírka na
Haléř sv. Petra

Hustopeče 14:00

Na poděkování za přijatá dobrodiní
Za + Stanislava Podzemného,
vnuka a dvo
Za Annu Stodůkovou a za + z rodiny
Kovářovy a Stodůlkovy
pobožnost Křížové cesty

Sbírka z neděle 10. II.: Hustopeče 3.257 Kč, Špičky 740 Kč, Černotín 1.898 Kč a Bělotín 1.648 Kč.
Pohřební: Hustopeče 4.152 Kč (4. 2.) a 2.514 Kč (8. 2.). 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 340 kusů. Vydává P. František Antonín Dostál.

číslo 7.
17. únor AD 2013

1. neděle postní
Zpravodaj farností
Hustopeče nad Bečvou,
Špičky,
Černotín,
a Bělotín
Vyslyším ho, až mě bude vzývat, budu při něm v tísni, zachráním ho
a oslavím, nasytím ho dlouhým věkem.
(Žl 91,15-16)

1. čtení: Dt 26,4-10
Žalm 91

2. čtení: Řím 10,8-13

Ev.: Lk 4,21-30

Buď se mnou, Pane, v mé tísni.

„Děkuji za vaše sympatie. Rozhodl jsem se odstoupit ze služby,
kterou mi Pán svěřil 19. dubna
2005. Učinil jsem tak v plné svobodě pro dobro církve po dlouhé
modlitbě a zpytování svého svědomí před Bohem, vědom si dobře
závažnosti takovéhoto kroku, ale
stejně tak i toho, že již nejsem s to
plnit petrovskou službu takovou
silou, jakou si tato služba žádá. Oporou a světlem je mi jistota, že církev je Kristova
a Ten jí nikdy neodejme svoje vedení a svou péči. Děkuji všem za lásku a modlitbu, s níž
jste mne provázeli. Děkuji. Cítil jsem v těchto pro mne nelehkých dnech téměř fyzicky
sílu modlitby, kterou mi přináší láska církve, vaše modlitba. Modlete se nadále za mne,
za církev a za budoucího papeže. Pán nás povede.
V této postní době Roku víry obnovme svoje úsilí kráčet cestou obrácení, abychom
překonali tendenci uzavřít se v sobě samých a namísto toho dát prostor Bohu a dívat
se na každodenní realitu Jeho očima. Mohli bychom říci, že alternativa mezi uzavřeností
v našem sobectví a otevřeností k lásce Boha i druhých, odpovídá alternativě Ježíšových
pokušení. Je to alternativa mezi lidskou mocí a láskou Kříže, mezi vykoupením viděném
pouze v materiálním blahobytu a vykoupením jakožto dílem Boha, kterému dáváme
ve svém životě primát. Obrátit se, znamená neuzavřít se do hledání vlastního úspěchu,
vlastní prestiže a vlastního postavení, ale jednat tak, aby každý den v malých věcech
byla pravda, víra v Boha a láska tím nejdůležitějším.“
Benedikt XVI., generální audience 13. II. AD 2013

Pastýřský list k době postní 2013
Drazí bratři a sestry,
vstoupili jsme do doby postní, kterou se připravujeme na Velikonoce, svátky našeho
vykoupení. Jejich oslava by měla přinést novou svobodu i naději všem, kteří pravdivě uznají
Krista za Vykupitele, plně na něj spolehnou a nechají se jím vést i za cenu, že je to bude
něco stát, že půjdou proti proudu. Vykoupení je Boží dar, který si nemůžeme zasloužit, ale
z naší strany se musíme připravit na jeho přijetí, a ten dar si musíme chránit, abychom jej
neztratili.
Dovolte, abych připomněl, že i v současné době je na světě mnoho lidí, kteří jsou pro
svou víru v Krista pronásledováni. Jen v minulém roce podle některých agentur bylo pro
svou víru v Ježíše Krista zavražděno přes 100 000 lidí. Některým by přitom stačilo jen nejít
na bohoslužbu, jen svou víru trochu skrýt a jednat podobně jako lidé kolem. Oni nezradili.
My žijeme v pohodlí, nám kvůli víře nehrozí nic vážného, někdy jen trocha posměchu. Naši
víru však ohrožuje náš egocentrismus, náš sklon rozhodovat jen podle sebe, ne podle
Krista. Pak si ovšem volíme cestu bez Vykupitele, bez životního průvodce a ochránce,
spoléháme jen na své omezené schopnosti a připravujeme se o naději.
Jak snadno se někteří z nás zřeknou nedělní mše svaté kvůli bezvýznamným
výmluvám! Jen připomeňme, že vynechání nedělní mše svaté bez vážného důvodu je
těžkým hříchem, se kterým není možné přistupovat ke svatému přijímání. Kolik věřících
podléhá tělesným a citovým pokušením a nechají se strhávat příkladem nemravného života,
který dnes společnost považuje za normální! Připomeňme však, že užívání drog je těžký
hřích, že rozbít manželství je těžký hřích, že každý sexuální život mimo platné manželství je
těžce hříšný. Pro katolíky je platné jen manželství církevní. Odkládání svatby i přesto, že
dvojice už má děti, jen kvůli tomu, aby nepřišli o peníze, otevřeně ukazuje, že nestojí o Boží
požehnání a že peníze jsou pro ně víc než to, co nabízí Bůh. Stejně tak každé zabití
nenarozeného života či umělé bránění početí je těžkým hříchem. Potrat jako vražda
bezbranných je pak spojen i s církevním trestem. Tak otevřeně a jasně to říkám, drazí
přátelé, proto, že v poslední době občas slyším, že o tom věřící nevěděli. Musíme to vědět.
Hříchy musíme odsoudit. Nechci však soudit nikoho, kdo žil v omylu nebo podlehl
pokušení. Ba naopak, každého chci ujistit, že Vykupitel přišel i kvůli němu. Každý má
otevřenou cestu k milosti, ale záleží na něm, jestli udělá potřebné kroky. Postní doba jako
doba pokání je především určena k tomu, abychom se vážně zamysleli a zaměřili
k Vykupiteli, který nabízí pomoc. Vím, že pro mnohé může být změna životního stylu
těžká, že všechno se nemusí podařit hned. Proto vyzývám všechny věřící, abychom se po
celou postní dobu modlili za e navzájem, zvláště za ty, kteří chtějí změnit život, ale nemají
dost sil a kromě Boží milosti potřebují i konkrétní pomoc při řešení hmotných či finančních
důsledků jejich obrácení. V dnešním evangeliu ukazuje sám Pán Ježíš, jak máme reagovat na
pokušení. Co odvádí od Boha, je nutné odmítnout. Žádné diskuse, ale kategorické a jasné
ne. Žádné přemýšlení o výhodách sebe navzájem, zvláště za ty, kteří chtějí změnit život, ale
nemají dost sil a kromě Boží milosti potřebují i konkrétní pomoc při řešení hmotných či
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sobě. On ti ukáže cestu. Jestliže se jím necháš vést, pak věřím, že už tyto Velikonoce budou
spojeny s velkou radostí z toho, co na tobě vykonal Spasitel. Dnes nezáleží na tom, jak
daleko ses zatoulal, nebo čím sis zkomplikoval život. Kristus, který tě nepřestal milovat,
chce být i tvým zachráncem. Důvěřuj mu. Pokud se ti zdá, že je to pro tebe moc těžký úkol,
požádej někoho, aby se modlil konkrétně za tebe. A neboj se, že budeš chudý, když se
vzdáš toho, co se Kristu nelíbí. On ti dá mnohonásobně víc, objevíš vnitřní svobodu,
opravdové štěstí a skutečnou lásku. Bůh se totiž nikdy nenechá naší velkorysostí zahanbit.
K těmto krokům víry každému z Vás ze srdce žehná

koutek pro děti
25. Cyril s Metodějem přišli na Velkou Moravu v roce 863
Stalo se to v roce 863. Na Moravě se roznesla zpráva, že k nim ze
Soluně míří skupina mužů, učitelů a misionářů, kteří přinášejí ostatky sv.
Klimenta. Lidé je netrpělivě vyhlíželi. A dočkali se. Bratři s celou skupinou
mužů zamířili nejprve ke knížeti Rostislavovi. Ten skupinu s oběma bratry na
svém sídle uvítal s velikou poctou a slávou. Kníže měl velkou radost a nabídl
bratrům jakoukoliv pomoc při jejich působení na Velké Moravě. Metoděj hned
věděl, o co požádat. Řekl tedy: „Všimli jsme si, když jsme procházeli vaší
krajinou, že vůbec nebylo výjimkou, že ráno se věřící Slované v kostele
vroucně a procítěně modlí kupříkladu za dobrou úrodu nebo za déšť a ještě
téhož dne večer klidně zajdou k místnímu věštci, aby jim z letu ptáka či
z pohledu do kalicha věštil, jestli je Bůh vyslyší. Slované sice věří v posmrtný
život, ale své zdraví si chtějí zajistit rozvěšováním amuletů na posvátné
stromy, uctíváním studánek. A vůbec jim nedochází, že je na tom něco
špatného."„Dej nám schopné muže," poprosil Cyril, „kteří budou ochotni se
učit novým věcem a budou mít otevřené srdce. Vychováme z nich kněze. Potřebujeme totiž více
spolupracovníků kněží. Sami nezvládneme všem lidem ukázat, jak správně žít." Rostislav nechal
shromáždit ty nejšikovnější z mladých mužů. Cyril se jich hned ujal a začal je krůček po krůčku
učit číst, psát a rozeznávat v srdci Ježíšův hlas, aby se stal Ježíš jejich nejlepším kamarádem.
Z dnešního příběhu jsme se dozvěděli, jak je důležité mít spolupracovníky, kteří táhnou za
jeden provaz a vzájemně si pomáhají. Cyril a Metoděj, přestože byli oba velmi šikovní, také
potřebovali spolupracovníky. I z tebe chce mít Pán Ježíš spolupracovníka, který bude poctivý.
Například neodbude vystřihování obrázku, pořádně zamete smetí či si poskládá věci do skříně.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 17. 2. do 24. 2. 2013
Liturgický kalendář

Neděle
17. 2.
1. neděle postní

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Úmysl mše svaté
Za Bohumila Kubešu, syna, rodinu
Kubešovu, Frydrychovu, Janákovu
a Staňkovu a dvo
volná intence
Za + Marii Pavelkovou, sourozence,

Bělotín

11:00 rodiče a dvo
Hustopeče 14:00 pobožnost Křížové cesty

Pondělí
18. 2.
sv. Simeon

Středa
20. 2.

Černotín

sv. Hyacinta Marto

Na poděkování za přijaté dobrodiní

16:00 a za živou a + rodinu Juříčkovu

Čtvrtek
21. 2.
sv. Petr Damiani

16:00 pobožnost Křížové cesty
Pátek
22. 2.

Hustopeče

Stolec sv. apoštola Petra

16:30

Za rodinu Ovčačíkovu, Šebestíkovu,
Pivodovu a Dorčákovu
a živé a + rodiny
Za Annu Garaiovou a jejich rodiče

Sobota
23. 2.

Špičky

16:00

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

volná intence

sv. Polykarp

Neděle
24. 2.
2. neděle postní
sbírka na
Haléř sv. Petra

Hustopeče 14:00

Na poděkování za přijatá dobrodiní
Za + Stanislava Podzemného,
vnuka a dvo
Za Annu Stodůkovou a za + z rodiny
Kovářovy a Stodůlkovy
pobožnost Křížové cesty

Sbírka z neděle 10. II.: Hustopeče 3.257 Kč, Špičky 740 Kč, Černotín 1.898 Kč a Bělotín 1.648 Kč.
Pohřební: Hustopeče 4.152 Kč (4. 2.) a 2.514 Kč (8. 2.). 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 340 kusů. Vydává P. František Antonín Dostál.

