číslo 4.
27. ledna AD 2013

3. neděle v mezidobí
Zpravodaj farností
Hustopeče nad Bečvou,
Špičky,
Černotín,
a Bělotín
Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu, všechny země!
Velebnost a vznešenost ho předchází, moc a nádhera je v jeho svatyni.
Žl 96,1.6

1. čtení: Neh 8,2-4a.5-6.8-10 2. čtení: 1 Kor 12,12-30
Ev.: Lk 1,1-4;4,14-21
Žalm 19

Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život.

toužit po radosti
Veškerá pozemská radost, ať už přirozená, prostá a zcela lidská, či duchovní,
nadpřirozená a božská, není než předtucha, ochutnávka radosti věčné, věčnosti
v radosti. Každé ráno musím znovu vystoupit na výšiny, obrátit se k východu, zkoumat
horizont, číhat na okamžik, kdy budu zaplaven radostí, která přichází stejně jako východ
slunce. Jakou radostí? Tou, která vychází ze světla Jeho slávy.
Po celou noc putuje ke mně, tato zářivá radost, a když lehce zbarví horizont,
vytuším krásu její záře, vždy jitřní. Ale i uprostřed noci mohu nechat zaznít volání,
které ke mně přichází již od mého příchodu na
svět: „Bude mou radostí, když jim budu
prokazovat dobro a zasadím je věrně, celým
svým srdcem a celou svou duší do této země.
[…] Jeruzalém se stane radostí, slávou a ctí
všem národům země, kteří uslyší o všem
dobru, které jim prokážu; v pohnutí užasnou
nad veškerým tím dobrem a blahem, které
jim způsobím“ (Jer 32,41; 33,9).
„Veselte se, jásejte stále a stále nad
tím, co stvořím. Hle, já stvořím Jeruzalém
k jásotu a jeho lid k veselí. I já budu nad
Jeruzalémem jásat a veselit se ze svého
lidu. Nikdy víc už nebude v něm slyšet
pláč ani křik.“ „Hle, moji služebníci se
budou radovat!“ (Iz 65,18–19; 65,13).

Již zde na zemi mě má radost čím dál silněji táhne ve spirále štěstí až k samému
vrcholu: k Boží tváři.
Ano, spatříme ji. Tváří v tvář. Již teď nahlížím jeho tvář v detailu tváře chudého,
malého, slabého, jako ji stařec Simeon v chrámě kontemploval ve tváři Dítěte, když
volal: ó, světlo k osvícení národů!
Nacházím v sobě tento palčivý stesk po své budoucnosti?
Zpracováno podle knihy: Daniel Ange, Pramen radosti

koutek pro děti
22. Velkomoravský kníže Rostislav žádal císaře o misionáře
Moravský kníže Rostislav nemohl dlouho usnout. Věděl,
že Slované potřebují jiné učitele a kněze než ty, kteří přicházejí
z Franské říše. Ti mluví při mši svaté a dalších křesťanských obřadech
k prostým lidem latinsky, to je nesrozumitelnou řečí. Začal jednat.
Radil se s velmoži, ptal se svých rádců a lidí ve své zemi, co má dělat.
Naštěstí se znal s jedním mocným císařem v daleké zemi na východě,
v Byzanci. Zavolal svého písaře a začal mu diktovat dopis s prosbou,
zda by mu císař v jeho starostech nepomohl. Toto psaní bylo velice
důležité. Stálo v něm: „Já, Rostislav, kníže Velkomoravské říše,
prosím byzantského císaře Michala, aby k nám poslal muže, učitele,
kterým by naši krajané rozuměli a naučili se od nich žít podle
evangelia.“
Dopis doručilo Rostislavovo poselstvo do císařského paláce
v Byzanci. Císař po přečtení dopisu usoudil, že nejlepšími pomocníky obyvatelům Velké
Moravy budou bratři Cyril s Metodějem. Rozuměli totiž řeči, kterou mluvili Slované.
Kde je ale najde? Dlouho o nich nic neslyšel. Bratři se v té době nacházeli v klášteře
daleko v horách. Císař si je nechal zavolat. Na jeho naléhání přišli do paláce a očekávali,
co se bude dít.
Někdy si nevíme rady s nějakým úkolem ze školy, nevíme, jak opravit rozbitou hračku, jak
nakreslit nějaký obrázek aj. Právě tehdy potřebujeme dobré rádce a kamarády, a to nejen vy,
děti, ale i dospělí lidé. Dnes jsme se dozvěděli, že i vládcové, jako byl Rostislav, měli před sebou
moc těžké úkoly. On se však nestyděl poprosit o pomoc někoho jiného, třeba i samotného císaře.
Neboj se také ty prosit druhé o pomoc, ale také neodmítni pomoci, když tě o toněkdo požádá.

List o přihláškách do kněžského semináře
Drazí bratři a sestry,
znovu nastává doba přihlášek do kněžského semináře. Proto
si dovoluji oznámit, že v něm máme dost místa pro nové
kandidáty kněžství, kteří by se zde připravovali na své
poslání.
Děkuji všem, kteří seminář podporují, všem, kteří se za
nová povolání modlí, ale i těm, kteří rádi přijímají do své
rodiny děti a dobře je vychovávají, všem, kteří pomáhají
kněžím a zapojují se do služby ve farnosti.

Zvláště chci oslovit Vás, mladí muži, kteří jste se někdy myšlenkou na kněžství
zabývali, nebo máte touhu žít pro druhé, prohlubovat své přátelství s Ježíšem
a pomáhat lidem na cestě spásy. Promluvte si s knězem o své životní cestě
a hledejte spolu s ním, jestli Bůh nevolá také Vás ke kněžství. Pokud byste viděli, že
to může být Vaše cesta, můžete u něj získat bližší informace o přihláškách. Také je
možné navštívit Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci, kde se konají setkání
pro ty, kteří o kněžském povolání uvažují.
S přáním radosti z Kristova přátelství každého z Vás zdraví a všem ze srdce
žehná

O H L Á Š K Y
V sobotu 2. II. ve 1300 hodin budou ve farním kostele
Povýšení sv. Kříže v Hustopečích nad Bečvou sezdáni
slečna Hana Kubicová z Hustopečí a pan Martin Machala
ze Vsetína. Přejeme do společné cesty životem stálé Boží
požehnání, ochranu a pomoc.

Oznamy:
✼ V týdnu bude první pátek v měsíci, proto budu navštěvovat nemocné
a také budou adorace a zpovídání, jak je zvykem.
✼ Představení dětí, které by měly v letošním roce přistoupit k prvnímu
svatému přijímání v Hustopečích, proběhne při sobotní mši sv. v 8 hod.
V Černotíně bude představení dětí při sobotní mši sv. s nedělní platností
v 17 hod. Prosím děti, kterých se to týká, jejich rodiče, kmotry i rodinné
příslušníky, aby se těchto bohoslužeb zúčastnili. Zároveň prosím farníky
o modlitbu za tyto děti a jejich rodiny.
✼ Odstrojení vánoční výzdoby z kostela v Hustopečích proběhne v sobotu
2. II. AD 2013 od 1430 hod. Prosím o pomoc všechny, kdo můžou přijít.
✼ Svatoblažejské požehnání se bude udělovat na konci bohoslužeb příští
neděli.
✼ Sbírky z minulých nedělí:
Hustopeče
Špičky
Černotín
Bělotín

Zjevení Páně

Křtu Páně

2. neděle v mezidobí

pohřební

Kč 10.341,-Kč 2.917,-Kč 3.071,-Kč 2.514,--

Kč 3.765,-Kč 514,-Kč 1.534,-Kč 1.436,--

Kč 4.904,-Kč 910,-Kč 1.182,-Kč 1.088,--

--Kč 1.321,------

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 27. 1. do 3. 2. 2013
Liturgický kalendář

Neděle
27. 1.
3. neděle v mezidobí
Pondělí
28. 1.
sv. Tomáš Akvinský
památka

Středa
30. 1.

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Úmysl mše svaté
Na poděkování u příležitosti životního
jubilea, za živou a + rodinu Ryšávkovu,
Zůbkovu a dvo
Za + Marii Šnejdrlovou, manžela, syna,
2 dcery a za živou rodinu

Bělotín

11:00 Za + rodiče Vankovy a dvo

Špičky

16:00 vnuka a živou rodinu

Za + Ludmilu Šumšalovu, manžela,

Černotín

16:00

volná intence

Bělotín

16:30

volná intence

sv. Martina

Čtvrtek
31. 1.
sv. Jan Bosko, památka

Pátek
1. 2.

Hustopeče 16:30

sv. Reginald

Sobota
2. 2.

Hustopeče

8:00

Uvedení Páně do chrámu
svátek

Černotín

17:00

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

Neděle
3. 2.
4. neděle v mezidobí
Měsíční sbírka

Za + Františka Jambora, syna Pavla
a na poděkování za přijatá Boží
dobrodiní s prosbou o další Boží
pomoc a ochranu
Za rodinu Czervenkovu a za Michalku
Drábkovou a dvo
Za Štěpánku Těšickou, manžela,
2 +syny, dvo a živou rodinu
Za + Antonína Alána, manželku
a rodiče z obou stran
Za živé a + farníky
Za + Martu a Antonína Frydrychovy,
rodiče a sourozence z obou stran,
živou rodinu a dvo
Za Boží požehnání a ochranu P. Marie
k 18. narozeninám pro Barboru
Ondřejovou

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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