číslo 1.
6. ledna AD 2013

Zjevení Páně
Zpravodaj farností
Hustopeče nad Bečvou,
Špičky,
Černotín,
a Bělotín
Hle, přichází Vládce a Pán, má v rukou královskou moc a vládu.
Srov. Mal 3,1; 1 Kron 29,12

1. čtení: Iz 60,1-6
Žalm 72

2. čtení: Ef 3,2-3a.5-6

Ev.: Mt 2,1-12

Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy

ROK 2012 V ČÍSLECH
Milovaní farníci, bratři a sestry,
vstoupili jsme do nového roku AD 2013. Co nám přinese? To opravdu nevíme.
Jediné co můžeme udělat je, že se odevzdáme do Boží prozřetelnosti. Buďme plni
očekávání, co pro nás Bůh v letošním roce připravil.
Podívejme se společně na to, jak vypadal loňský rok v číslech:
farnost Hustopeče n/B
pokřtěných 9, biřmovaných 16, oddaných 4
a pohřbených 12
Stav pokladny k 31. XII. AD2012: Kč 13.408,-Stav na účtu k 31. XII. AD 2012: Kč 270.052,67
farnost Špičky
pokřtěných 4, oddaných 0 a pohřbených 7
Stav pokladny k 31. XII. AD2012: Kč 1.497,-Stav na účtu k 31. XII. AD 2012: Kč 287.791,59
farnost Černotín
pokřtěných 4, oddaných 3 a pohřbených 10
Stav pokladny k 31. XII. AD2012: Kč 2.867,-Stav na účtu k 31. XII. AD 2012: Kč 301.970,70
farnost Bělotín
pokřtěných 7, oddaných 0 a pohřbených 13
Stav pokladny k 31. XII. AD2012: Kč 11.333,-Stav na účtu k 31. XII. AD 2012: Kč 122.778,90

V Hustopečích n/B se dokončila v minulém roce první etapa opravy varhan
za Kč 228.000,-- a v letošním roce by se mělo pokračovat další etapou (záleží na
financích, zda se podaří zajistit dotaci) za cca Kč 370.000,-Ve Špičkách se v roce 2012 provedlo odvlhčení kostela a sanační omítky.
V letošním roce nás čeká statické zajištění kostela včetně fasády.
V Černotíně se podařilo zrestaurovat hlavní oltář za Kč 75.000,-- V letošním
roce by se měla provést výměna zvonícího mechanismu a realizovat oprava
schodiště na kůr.
V Bělotíně se bude pokračovat v druhé etapě statiky a bude provedena oprava
fasády kostela.
Bez Božího požehnání, marné lidské namáhání a tak Vás všechny, zvláště
nemocné, prosím o modlitby.
Ať se v novém roce daří i dílo na duchovních chrámech našich srdcí
P. František Antonín Dostál, duchovní správce

koutek pro děti
19. Bratři viděli, že lidé opouštějí pohanské zvyky a začínají věřit skutečnému Bohu
Cyril a Metoděj se vraceli zpátky do země, ve které se narodili.
Tehdy se té zemi říkalo Byzanc. Z legend se dozvídáme, že se cestou
zastavili v jedné vesnici, ve které měli zajímavý zvyk. Její obyvatelé
uctívali obrovský stoletý strom - dub. Říkali mu „alexandr“. Muži
kolem něj tančili, klaněli se mu. Ženy se ale k tomuto stromu nesměly
přiblížit ani na krok. Lidé si mysleli, že se na ně bůžek, který podle nich
bydlel v posvátném stromě, jinak bude hněvat. Pak by se jim
neurodilo na poli, postihla by je krutá nemoc či nějaká katastrofa.
Proto k němu nosili různé dary, jídlo, někdy i spoutané lidi.
Když se na tento prapodivný zvyk Cyril díval, dal se s místními
lidmi do řeči. Přesvědčoval je, aby zanechali tohoto pohanského
chování. Vždyť je hloupost uctívat stromy a myslet si, že rozhodují o
zdraví nebo o tom, jestli bude pršet. Vesničané řekli Cyrilovi: „Děláme
to stejně, jak to dělali naši předkové, babičky a dědečkové. Nevíme, proč bychom měli
jednat jinak. Už jsme si na to zvykli.“ Cyril jim ale řekl: „Klanět a modlit se máme jen
k Pánu Ježíši, Bohu na nebesích. On je stvořitel celého vesmíru i tohoto stromu. Věřte
mi, je to pravda.“ Vesničané Cyrila poslechli a posvátný strom porazili a spálili na popel.
Tu noc, kdy tak udělali, se stalo, že se nad vesnicí ukázal veliký mrak a začaly se z něj
spouštět dešťové kapky. Lidé tančili radostí a vůbec jim nevadilo, že jsou mokří až na
kůži. „Prší!“ volali všichni. „Děkujeme, mocný Bože.“ Cyril se k radostnému děkování
přidal. Déšť byl pro ně znamením, že z nich má Bůh radost, když ukázali, že v něj uvěřili.
Bratři Cyril a Metoděj měli radost z toho, že vesničané nevěří v sílu nějakého stromu
a neklanějí se mu, ale už vědí, že mají nebeského Otce, který stvořil všechno na nebi
a na zemi. A má moc i nad počasím.
Cyril s Metodějem si všimli lidí, které potkali cestou. Přestože se už bratři těšili domů,
zastavili se s vesničany, kteří ještě neznali křesťanského Boha. Věnovali jim svůj čas a díky tomu
se vesničané dozvěděli o Boží dobrotě. Dívejme se kolem sebe a všímejme si lidí, které míjíme,
když jdeme do školky, školy, stojíme na zastávce, sedíme vedle nich v kostele. Můžeme jim
v něčem pomoci? Třeba i tím, že se na ně usmějeme?

K + M + B 2013
Svátek Zjevení Páně, lidově „Třech
králů“ (6. 1.), odjakživa doprovázely
lidové zvyky. Na křesťanském Východě
se světí křestní voda a žehnají se řeky.
Ve střední Evropě je zvykem žehnání
domů, při němž se na dveře křídou píší
písmena C+M+B s udáním letopočtu.
V Čechách obvykle K+M+B. Nejsou
to počáteční písmena jmen „Třech
králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského
Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu. A není pouze
symbolické, že se toto žehnání domů provádí na počátku roku...
Co je požehnání
Požehnej tě Hospodin Bůh, abys viděl pokoj po všechny dny svého života. (Srv. Žl 128)
V hovorové řeči požehnání znamená něco dobrého, štěstí, ochranu a zdraví. Přitom
je člověku v podvědomí nějak jasné, že s požehnáním nelze manipulovat, že si ho nelze
ani koupit, ani zasloužit... V nekřesťanských náboženstvích lidé věřili a věří, že
požehnání mohou získat skrze nejrůznější magické rituály, amulety, maskoty, pověry
atd. Mnohé z toho přežívá dodnes.
Účinnost požehnání
Při žehnací modlitbě jsou věci a lidé, kteří je užívají svěřovány do Boží ochrany. Je
vyprošována Boží pomoc při jejich užívání. Při požehnání člověk všechno dobré očekává
od Boha, Pána světa. „Účinnost“ požehnání spočívá na přímluvné modlitbě a v důvěře
člověka v Boha. Požehnáním svěřujeme věci do péče Boží s vírou, že on sám nás skrze
ně povede k našemu trvalému dobru - spáse. A to i tehdy, kdyby to mělo být proti
našemu momentálnímu chápání...
Záchrany docházíte z Boží dobroty skrze víru. Není to vaší zásluhou, je to Boží dar!
Dostáváte ho ne pro skutky, aby se nikdo nemohl chlubit. Jsme přece jeho dílo, stvořeni
v Kristu Ježíši. (Ef 2,4-10)
Znamení kříže
K požehnání patří znamení kříže. Skrze ně se stává zřejmým to, že každá prosba
o požehnání dochází svého vyslyšení a účinného naplnění jedině skrze Ježíše Krista.
Jedině skrze něho, v jeho jménu může člověk dospět požehnání a spásy!

Sbírky během uplynulých dní:
Hustopeče
Špičky
Černotín
Bělotín

Svatá Rodina

Matky Boží PM

pohřební

Kč 4.260,-Kč 867,-Kč 1.849,-Kč 1.907,--

Kč 6.027,---Kč 2.478,-Kč 2.724,--

------Kč 3.050,--

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 6. 1. do 13. 1. 2013
Liturgický kalendář

Místo

Čas

Neděle
6. 1.
Zjevení Páně

Hustopeče

8:00

Za Ladislava Davida,
živou a + rodinu Davidovu a Pavlíkovu

Špičky

9:30

Za + Františku a Josefa Plesníkovy
a Zdenku Votroubkovou

Měsíční sbírka

Bělotín

11:00 a Blinkovu

Pondělí
7. 1.

Špičky

16:00 Za + P. Františka Beníčka

slavnost

Úmysl mše svaté

Za + rodinu Gracovu, Kollárovu

sv. Rajmund z Peňafortu

Úterý
8. 1.

Hustopeče

9:30

Mše svatá v rámci formace kněží

Černotín

16:00

volná intence

Bělotín

16:30

volná intence

sv. Severin

Středa
9. 1.
sv. Julián

Čtvrtek
10. 1.
sv. Agathon (Dobromil)

Pátek
11. 1.

Za Vladimíra Vahalu, manželku

ct. Marie Elekta

Sobota
12. 1.

Hustopeče 16:30 a jejich rodiče
Špičky

16:00 Za živé a + farníky

sv. Probus (Pravoslav)

Neděle
13. 1.
Křtu Páně

Hustopeče

8:00

Na poděkování Pánu Bohu za 80 let
života s prosbou o další Boží pomoc
a požehnání

Černotín

9:30

Za + Václava Cagaše,
dvoje prarodiče a živou rodinu

svátek

Bělotín

Za + Jana a Annu Němečkovy,

11:00 dceru a syna

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.

