číslo 3.
20. ledna AD 2013

2. neděle v mezidobí
Zpravodaj farností
Hustopeče nad Bečvou,
Špičky,
Černotín,
a Bělotín
Ať se ti koří celá země, Bože, ať ti zpívá, ať opěvuje tvé jméno.
Žl 66,4

1. čtení: Iz 62,1-5 2. čtení: 1 Kor 12,4-11 Ev.: Jan 2,1-12
Žalm 96

Vypravujte mezi všemi národy
o Hospodinových divech.

EXTROVERTI A INTROVERTI
INTROVERTI
ANEB

„JAK

SI TĚ
TĚ

BŮH

MŮ
MŮŽE POUŽÍT“

Byl bych rád, kdyby tento článek osvobodil některé z vás od zbytečného pocitu
viny. Pokud jde o náš temperament, jsme buď přirozeně sdílní a hovorní, anebo
hloubaví a tiší. Jsme všichni buď extroverti (směřující ven) nebo introverti (zaměření
dovnitř). Extroverti jsou ti, kteří mají rádi večírky, rozhovory a telefonování. Obvykle
mají mnoho přátel. Introvertům na druhé
straně obvykle vyhovuje, když mají několik
blízkých přátel a hledají způsob, jak brzy
z večírku odejít domů a před spaním si číst
knížku. Extroverti nabíjí své baterie, když jsou
obklopeni lidmi, zatímco introverti cítí, že když
tráví dlouhý čas s druhými, energii ztrácí. Ale co
to má společného s modlitbou? Docela dost.
Víme, že nemáme otrocky napodobovat styl
modlitby druhých. Jeden z prastarých principů
křesťanství mluví o tom, že „ milost staví na
přirozenosti“. Jelikož Boží dary jsou různé, jsou
různé i dary k modlitbě a naše styly modlitby
prochází vývojem. Lidé spíše společenštější tíhnou k modlitbě expresivnějším
způsobem. Charismatické či letniční církve a modlitební skupiny z mnoha důvodů
tíhnou k otevřenosti spojené s hlasitými projevy radosti a chvály. Ve své podstatě nás

opravdu zkušenost naplnění Duchem a modlitba v jazycích pozvedá na křídlech radosti
a díkůvzdání. Introverty upřednostňovaný přístup k modlitbě se však tolik nesoustředí
na to, co říkají bohu, ale je zaměřen k naslouchání tomu, co může bůh říkat nám. Podle
těchto lidí potřebujeme být ztišeni a obráceni dovnitř, což je velkým protikladem
hlasité modlitby a vzdávání chvály bohu. Můžeme to vidět v kostele po svatém
přijímaní. Extroverti chtějí zpívat; introverti chtějí v kleče, se zavřenýma očima hledat
Boha ve vlastním nitru. V ideálním případě by ve svém modlitebním životě měl být
každý z nás vyvážený; občas být hlasitější, jindy být zaměřen dovnitř, aby naslouchal
Bohu. Většinou však tíhneme k jedné nebo druhé straně. Všem doporučuji, aby byli
vnímaví ke svým odlišnostem, přestali posuzovat druhé a sloužili Bohu tím nejlepším
způsobem, kterého jsou schopni. Různé modlitební styly totiž odpovídají osobnostním
rozdílnostem. Oba však jsou autentické a cenné.
Francis MacNutt

koutek pro děti
21. Na Velké Moravě žili naši předci, Slované
V době, ve které žili svatí Cyril a Metoděj, v 9. století, existovala
říše, kterou dnes nazýváme Velké Morava. Žili v ní naši předkové Slované. Museli těžce pracovat na poli, aby si zajistili jídlo na celý rok,
zvláště pak na období tuhé zimy. Maso získali při lovu lesní zvěře
a chytáním ryb. Chleba si pekli doma. Vládl jim kníže Rostislav, který
se staral o mír v celé zemi. V době Rostislavově už lidé slyšeli něco
o dobrém křesťanském Bohu a o nebeském království. Přicházeli sem
totiž misionáři z různých částí Evropy a vedli lidi ke vzájemné lásce
a k víře v tohoto Boha. Misionáři je učili s tímto Bohem hovořit modlit se a takovou vzorovou modlitbou byl pro ně a stále je i pro
nás Otčenáš. Tuto modlitbu je učili jiným jazykem, než kterým mezi
sebou hovořili Slované - latinsky. Také při mši svaté kněží všechno
říkali latinsky, např. „In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti!"Tak
jako těmto slovům nerozumíš ty, tak ani nikdo ze Slovanů nepoznal,
že kněží říkají: „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého." Některá latinská slova se
Slované naučili nazpaměť, ale nerozuměli jim. Například slova „Kyrie eléison!" což
znamená „Pane, smiluj sel", si zkrátili na „Krlešl".
Kníže Rostislav viděl, že lidé do kostela chodí, ale v srdci zůstávají pohany jako
dříve. Proto hledal člověka, který by mu poradil, jak by mohli jeho lidé žít podle
evangelia a tím patřit ke vzdělaným národům Evropy.
Při mši svaté se používají slova jako například Aleluja, Kyrie eléison, Gloria, Amen. Víš, co
znamenají?
Aleluja - Chvalte Pána! Radujte sel, Kyrie eléison - Pane, smiluj se, Gloria -sláva, Amen - tak
jest, Credo (krédo) - věřím.

Církev se smìje
Ráno po svatbě v Káni Galilejské... Hosté se pomalu probouzejí, většina z nich se drží
za hlavu a sténá. Jeden zvláště „prejásaný a prepitý“ muž prosí: „Já mám takovou žízeň!
Skočte někdo pro vodu...“ Ježíš se zvedne, že tedy půjde, když vtom všichni svorně
vykřiknou: „NE! Ty už ne...“

Centrum pro rodinu Jitřenka o.s. Hranice
Vás srdečně zve na

Manželské večery
od 30. ledna 2013 v Bělotíně.
Kurs Manželské večery je určený pro všechny manželské páry, které
chtějí budovat pěkný a trvalý vztah. Nezáleží na tom, zda jste na začátku
manželství nebo máte za sebou už kus společné cesty. Nezáleží na tom, zda
procházíte náročným obdobím svého manželství nebo se právě teď cítíte
spokojeni a šťastni.
Kurs vznikl v Anglii v roce 1996 a u nás se pořádá na různých místech
od roku 2004. /www.manzelskevecery.cz/
Každé setkání začíná večeří, následuje promítaná přednáška, po které
mají manželé příležitost spolu si popovídat o tématu večera i o jiných
otázkách, na které ve spěchu všedního dne nebývá čas.
Každý večer začíná v 18 hod. a trvá asi do 20,30 hod.
Témata jednotlivých večerů:
* Vybudovat pevné základy
* Umění komunikace
* Řešení konfliktů
* Síla odpuštění
* Rodiče a rodiče partnera
* Láska v akci
* Manželská sexualita
* Večírek Manželských večerů
Kurs začíná ve středu 30. ledna v 18 hodin v salonku restaurace
„U Žida“ v Bělotíně
Cena: 1800 Kč pro manželský pár zahrnuje 16 večeří, příručky
a příspěvek na režii. Kurs je možné zaplatit ve dvou splátkách.
Kursem vás provedou manželé Vlasta a Radek Novotní.
Přihlášky co nejdříve na e-mail: cprhranice@ado.cz
Centrum pro rodinu Jitřenka o. s., Školní nám. 38, Hranice, tel. 736239179

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 20. 1. do 27. 1. 2013
Liturgický kalendář

Neděle
20. 1.
2. neděle v mezidobí

Pondělí
21. 1.
sv. Anežka Římská
památka

Středa
23. 1.

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín

11:00 sestru Ingrid, rodiče z obou stran a dvo

sv. František Saleský
památka

Pátek
25. 1.
Obrácení svatého Pavla
svátek

Za + maminku a tatínka Tedlovy,

Špičky
Černotín
Bělotín

16:00

Za + Jaroslava Reka, syna Josefa,

16:30 Za + Antonína Perutku

Hustopeče 16:30
Kunčice

14:00

sv. Timotej a Titus
památka

Špičky

16:00

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Bělotín

volná intence

16:00 rodiče, živou a + rodinu a dvo

Sobota
26. 1.

Neděle
27. 1.
3. neděle v mezidobí

Na poděkování za přijaté Boží
dobrodiní s prosbou o další Boží
pomoc a požehnání
Za Františka a Františku Proklovy,
syna a živou rodinu

Hustopeče 14:00 Requiem za + Jana Škodu

sv. Ildefons

Čtvrtek
24. 1.

Úmysl mše svaté

Za Antonína Bubíka, dvoje rodiče,
živou a + rodinu Bubíkovu a Biskupovu
Za + manžela Ladislava Dohnala
a rodiče
Za živé a + farníky
a za obyvatele Kunčic
volná intence
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

11:00 Za + rodiče Vankovy a dvo

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.

