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Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Úmysly, které já mám, směřují k pokoji, ne k trápení, praví
Pán. Budete mě vzývat a já vás vyslyším a shromáždím vás ze
všech míst, kamkoli jsem vás rozptýlil.
(Jer 29,11.12.14)

1. čtení: Př 31,10-13.19-20.30-31
Ev.: Mt 25,14-30
Žl 128

2. čtení: 1 Sol 5,1-6

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.

Nehledejme Boha někde
mimo sebe
Bůh není nikdy daleko, a není třeba
nějakých zvláštních triků, abychom ho
našli. Nehledejme ho mimo sebe, někde na
nebi. Nalezneme ho hluboko v sobě. Stačí
vstoupit do svého nitra.
Na naší odpovědi záleží
Když Ježíš povolával učedníky,
odpověděli mu svým absolutním „ano“.
Evangelista Marek píše, že ihned opustili
všecko, co představovalo jejich každodenní
život (sítě, otce a příbuzné), a šli za
Ježíšem.
Ve světle jejich bezprostředního,
bezvýhradného „ano“ si možná jasněji
uvědomíme, jak váhavá byla často naše
osobní odpověď na Ježíšův pohled
a povolání. Možná už máme pořádný kus
života za sebou, aniž bychom si ze srdce
odpověděli na jeho pohled. Možná jsme si

nikdy nenašli čas na to nejpodstatnější, k čemu jsme stvořeni: na setkání s Ježíšem
v srdci.
Je třeba uvolnit prostor
Přetékáme-li vlastními ambicemi, přáními, zbytečnými starostmi a kritickými
soudy, Boží láska nás nenaplní. Nejprve je třeba v sobě důkladně uklidit a uvolnit Bohu
prostor. Pán nevyžaduje, aby bylo všecko v absolutním pořádku. Postačí, abychom mu
poskytli dost místa a on mohl vejít.
Jakmile začneme s úklidem ve svém nitru, okamžitě si uvědomíme, že kdykoli
kvůli Bohu něco vyhodíme, zaplní uvolněné místo okamžitě jeho láska. Pak už
nedokážeme přestat, dokud se celý dům nezaskví dokonalou čistotou.
Nebe na zemi je možné
Jsme chrámy Ducha svatého: jsme nekonečně bohatí. Měli bychom se ze svého
pokladu radovat, vždyť v nás přebývá Bůh. Náš život se může změnit v nebe na zemi,
budeme-li na toto tajemství dbát.
Otvírá-li se člověk a přijme-li Ducha svatého, týká se to celého společenství. Nikdo
ho nemůže přijmout jen pro sebe. Naším úsilím o pravdivý život vstupuje i do našeho
nitra. Všecko dobré, co konáme, všechny naše pokusy žít správně před Bohem i před
lidmi nás stále více otvírají jeho působení. Čím více nás naplní, tím hojněji se vylije na
svět. Jeho dary tu nejsou jen pro jednotlivce, jsou určeny celému společenství.

(www.vira.cz)

koutek pro děti
11. Cháně se narodil Samuel. Vychovával jej pak kněz Élí
Hospodin vyslyšel Chaninu modlitbu a daroval jí chlapce Samuela. Když
povyrostl, rodiče ho dovedli do svatyně v Šilo, aby z něj kněz Élí vychoval
dobrého Hospodinova služebníka.
Hospodin vyslyšel Chaninu modlitbu, když ho prosila o miminko.
Asi za rok zavládla v Elkánově domě veliká radost. Hospodin daroval
Cháně chlapečka, kterého pojmenovala Samuel, to znamená:
„Vyprosila jsem si ho od Hospodina/na Hospodinu vyprošený.“ Čas
rychle plynul a Samuel rostl jako z vody. Když už nepotřeboval každý
den svoji maminku, aby se o něj starala, řekla Chána: „Je načase
splnit slib, který jsem dala Hospodinu. Dovedu jej do svatyně v Sílu,
aby tam zůstal napořád sloužit Hospodinu.“ A jak řekla, udělala. Vzala
Samuela za ruku a připojila se společně s Elkánou k poutníkům
směřujícím do Šila.
Možná nám malého Samuela přijde líto, že už nebude bydlet se
svými rodiči. V té době se nad tím ale nikdo nepozastavoval. Už od
dětství bylo určeno rodiči, čím se kdo stane, až vyroste. Když se měl někdo stát knězem
- Hospodinu zasvěceným -, předali ho rodiče jako malého starším kněžím, kteří ho na
toto povolání připravili. Tak tomu bylo i se Samuelem. I jeho rodiče přivedli do města
Šilo a předali ho knězi Élímu.
Samuelovi se velice líbilo učit se od kněze Élího sloužit Hospodinu a modlit se
k němu. Kněz Élí bral Samuela za ruku a všechno mu ukazoval. Vysvětloval mu
například, na co je veliký obětní stůl, k čemu slouží různé vzácné nádoby. Samuel

všemu bedlivě naslouchal, aby pak mohl Élímu pomáhat, jako dnes pomáhá ministrant
knězi. Jen jedno místo bylo pro Samuela velkým tajemstvím. Bylo to svaté místo
s Archou úmluvy se zlatými anděly cheruby. Před drahocennou oponou ho kněz vždy
zastavil a řekl: „To si pamatuj, tam přebývá svatý Bůh, Hospodin uprostřed svého lidu.“
Samuelovi se vždy před tímto místem zatajil dech.
Élí si svého malého pomocníka oblíbil, měl ho rád, dokonce více než vlastní dva syny,
Chofního a Pinchase. Ti Élího vůbec neposlouchali a dělali mu před druhými lidmi jen
velkou ostudu. Nedodržovali Hospodinovy zákony, okrádali lidi. Nechávali si totiž pro
sebe dary, které lidé přinášeli Hospodinu do svatyně. Dělali si dokonce legraci
i z Hospodina. Élí je za to ale vůbec nenapomínal ani nepotrestal. Proto na sebe
přivolávali velké neštěstí.
Samuel byl Élímu k ruce, jako dnes pomáhají ministranti knězi při mši svaté. Na
světě existuje několik milionů kluků ministrantů, možná mezi ně patříš i ty. Někteří
ministranti jsou pro ministrování zapálení více, jiní méně, někteří ministrují každý den,
jiní jednou za týden nebo příležitostně. Přes to všechno je spojuje jedna věc. Pomáhají
knězi při mši svaté, a to je veliká pocta. Vždyť právě oni jsou tak blízko svatostánku
a obětnímu stolu, kde je tajemně přítomný Pán Ježíš v Eucharistii.

DEN BIBLE
Vážení přátelé,
rok 2014 vyhlásila Česká biskupská konference Rokem rodiny. V říjnu se konal ve
Vatikánu synod o rodině. Letošní Den Bible je tedy příležitostí k zamyšlení nad
významem Písma svatého v našich rodinách.
České katolické biblické dílo (ČKBD) se
dlouhodobě snaží, aby Bible měla své pevné místo v
životě rodin. Většina našich aktivit je zaměřena na
rodiny – zejména biblické duchovní obnovy a kurzy
výroby biblických postav. Praktická práce s Biblí
dokáže v rodině oslovit všechny věkové skupiny.
V minulém roce ČKBD uspořádalo kurzy ve 30
farnostech různých diecézí České republiky, kterých
se zúčastnilo na 1200 lidí.
Prací Biblického díla je, aby správně rozuměli Písmu svatému všichni ti, kdo mají
Bible zájem. Je to spojeno s organizací, zajišťováním aktivit, investováním příprav. Bez
Vaší podpory by však Biblické dílo nemohlo pokračovat ve své práci.
Chci dnes opět každému z Vás poděkovat za Vaše modlitby i finanční podporu
Biblického díla; z loňské sbírky jsme obdrželi 493.000,- Kč a finanční prostředky jsme
využili především pro práci s rodinami. Dnes Vás opět prosím o vaši podporu pro
příští rok.
Užitečné náměty pro slavení Dne Bible a další informace o aktivitách ČKBD se
nacházejí na internetových stránkách www.biblickedilo.cz.
S vděčností za Vaši podporu a přáním hojných milostí ze života s Písmem svatým
Vám žehnám
Dominik kard. Duka OP
předseda správního výboru ČKBD

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 16. 11. do 23. 11. 2014
Liturgický
kalendář
33. neděle v mezidobí

16. 11.
Sbírka na Charitu

Pondělí
17. 11.
sv. Alžběta Uherská,
památka

Středa
19. 11.

sv. Mechtilda

Čtvrtek
20. 11.
sv. Felix z Valois

Pátek
21. 11.
Zasvěcení Panny Marie
v Jeruzalémě, památka

Sobota
22. 11.

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Za † Josefa a ZC oDii ZC emlovy, rodič e z obou
stran, sestry, živou rodinu a dvo

Černotín

9:30

Za ž ivé a † farnı́ky

Bělotín

11:00

Za Boží ochranu, Boží pomoc, Boží
požehnání do dalších let života
při 60 výročí svatby

Špičky

16:30

Za † Emílii Garaiovou a Vladimíra Pochylu

Černotín

16:30

Volná intence

Bělotín

16:30

Hustopeče

16:30

Černotín

17:00

Hustopeče

8:00

23. 11.

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

Za rodiče Zaoralovy, syna Jaroslava a dvo
Za † Vlastu a Bohumila Janovské ,
snachu Dobromilu, živou rodinu a dvo
Za živou a † rodinu Biskupovu a Kremlovu

sv. Cecílie, památka

Ježíše Krista Krále

Úmysl mše svaté

Za Vladimíra Rýpara, bratra Josefa,
švagrovou Aničku, živou rodinu a dvo
Za Jana a Marii Jakešovy,
P. Jaroslava Novosada, Marii Smrčkovou
a ž ivou a † rodinu
Za † Marii Klé zlovou, manž ela a ž iv. rodinu
Za † maminku Mariá nu Tedlovou, manžela,
sestru Ingrid Pospíšilovu a rodiče z obou stran

Sbírka z neděle 9. XI.: Hustopeče 4.787,- Kč, Špičky 4.208,- Kč, Černotín 1.285,- Kč
a Bělotín 1.292,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Ohlášky:
❀ Modlitební společenství bude v pátek 21. 11. od 19:00 do 21:00 h. na faře
v Hustopečích. Zveme všechny zájemce o společnou modlitbu a četbu Písma svatého.
❀ Děkanátní kalendář na rok 2015 je možné si zakoupit v sakristii za cenu 55 Kč.
❀ Volné intence v tomto roce je možné si zapsat ještě v těchto termínech: Špičky – 15. 12.,
22. 12., 27. 12., 29.12.; Černotín – 3. 12.; Bělotín – 4. 12., 11. 12., 18. 12., 21. 12., 24. 12., 26. 12.
❀ Zveme všechny mladé, biřmovance a ostatní na Předadventní duchovní obnovu
do Hustopeč n/B, která se koná 29. listopadu v 10:00. Obnovu vede o. Pawel Bilinski.
Tel. na faru: mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040
Webové stránky farnosti: 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.

