Ročník XVI.

24. leden 2021

Číslo 4.

3. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Jon 3,1-5.10
2. čtení: 1 Kor 7,29-31
Ev.: Mk 1,14-20
Žl 25

Ukaž mi své cesty, Hospodine!

Kapka rosy z Božího slova: I Ježíšova slova jsou naléhavá: „Naplnil se čas a přiblížilo
se Boží království“… Snažím se naplnit čas svého života nebo ho promarňuji
leností a zbytečnostmi?

Naše úmysly
Drazí bratři a sestry, ve známé invokaci litanií k Nejsvětějšímu Srdci
Ježíšovu říkáme: „Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř naše srdce podle
Srdce svého!“ Při těchto slovech vyjadřujeme touhu připodobnit se Kristu, aby
naše srdce bylo podobné tomu Ježíšovu, a to:
a) v lásce k Bohu, člověku, a široké tak, že do sebe pojímá celý svět
b) ve ctnostech, tedy dobrých vlastnostech a návycích, jako je dobrota, tichost,
pokora, obětavost a mnohé další
c) v úmyslech, které on nosil v srdci
Dnes v evangeliu se ústy Spasitele jeden z takových úmyslů srdce dostává
k uším posluchačů. Je to výzva k obrácení: Obraťte se a věřte evangeliu. Mohli
bychom tento úmysl představit jako „touhu po obrácení hříšníků“.
Tato touha Kristova srdce nachází svou krajní mez ve výkřiku na kříži: Žízním!
Je to žízeň po záchraně duší. Kvůli ní se prolévá Ježíšova krev, kvůli ní je
probodeno jeho srdce, ale také, aby se spásy dosáhlo, je zapotřebí našeho
obrácení a víry.
Bratři a sestry, kéž nosíme v srdci ušlechtilé úmysly, které se pak promítají
do našich slov a skutků. Kéž jsou to úmysly Kristova Srdce – spojit se
s nebeským Otcem, přinášet oběti za obrácení hříšníků. Mohou to být však
i úmysly jiné, spojené s tím, jak se v nás Duch Svatý ozývá a k čemu nás vede.
Může to být např. úmysl, který je vyjádřen v našem předsevzetí při svátosti
smíření a k němuž se během dne častěji vracíme. Může to být úmysl, který je

spojen s naší účastí v nějakém duchovním hnutí, např. přinášet skryté oběti za
kněze jako Služebníci Ježíšova Velekněžského Srdce nebo myslet na Úmysly
apoštolátu modlitby ve spojení se Svatým Otcem. Může to být pravidelný,
denní úmysl k získání odpustků pro živé i zemřelé.
V Malém kancionálu pro mládež katolickou arcidiecéze olomoucké z roku
1921, - letos slaví stovku od vydání, - se vyzývá při ranní modlitbě: „Jakmile
ráno procitneš, vzbuď dobrý úmysl. Na dobrém úmyslu přemnoho záleží.
Máme si navyknouti při každém skutku dobrý úmysl obnovovati, obzvláště
však ráno; tímto způsobem zasvětíme Pánu Bohu celý den; takto celý den je
nepřetržitou obětí a práce modlitbou; takto přemnoho zásluh sobě získáme
u Pána Boha. Různým způsobem můžeme dobrý úmysl vzbuditi, třebas:
Ó Bože, tobě obětuji všecko, co dnes mysliti, mluviti a činiti budu, z čeho se
budu radovati, aneb co mne zarmoutí.“
S pozdravem a požehnáním
+ P. Václav

Dovolte Božímu slovu, aby vás vysvobodilo
Vymaňte se z provazů, kterými jste spoutáni. Vaše myšlenky, vaše vlastní přesvědčení a vaše
sklony vás spoutávají jako lana, která drží loď u mola. Lana ji sice zajišťují, ale nedovolí jí vyplout
na moře.
Dovolte Božímu slovu, aby vás vysvobodilo z vašich lan, ať přetíná jedno po druhém, i když
tím budete trpět.
Nezabydlujte se ve svých náklonnostech a myšlenkách, i když vám poskytují odpočinek
a jistotu. Každá jistota bez Kristova pokoje je jen iluzí. Odpočinek vzdálený srdci je klamem.
Nemějte strach odpoutat se od břehu a vyplout z přístavu, odevzdejte se Bohu, ať vás osvobodí
z vašich pout.Jeho slovo vám bude směrovat kormidlo a jeho Duch vám bude vanout do plachet
a tak dorazíte na pobřeží světla.
Loď je určena k tomu, aby přeplula moře, ne aby kotvila v přístavu. Byla stvořena, aby vyplula
daleko na širé moře.Je nutné rozvázat všechna lana, pokud zůstane jediné, nedovolí vám opustit
přístav. Zachovejte pouze ta lana, která slouží k jištění stěžně, lana lásky a společenství, která vás
pojí s vašimi bratry, lidmi. Vaše plavba na tomto světě je cestou ke svatosti, jež je neustále
probíhající proměnou hmotného stavu na světlo.
Modlete se, abyste slyšeli, modlete se, abyste pochopili, a modlete se, abyste svou víru žili,
vyznávali ji a svědčili o ní. Modlete se, abyste se měnili ve světlo. Při modlitbě naslouchejte,
v modlitbě pochopte pravdu a modlitbou žijte.

www.vojtechkodet.cz

Každý nový okamžik je novou příležitostí…
Každý nový den, každý nový rok, každý nový školní rok… jsou pro nás novou příležitostí
a milostí. Vždy začínáme svou životní pouť jakoby nanovo. Rány a jizvy z minulosti sice mohou
pořád bolet, ale přesto zůstaly ve včerejšku. Naučme se vnímat každý nový časový úsek, každé
nové tady a teď jako neopakovatelný dar a novou příležitost.

Mluvil jsem s lidmi, kteří se uzdravili z rakoviny, a všichni do jednoho říkali, že život po
nemoci je pro ně úplně jiný než předtím. Ráno vstávají s poděkováním a vychutnávají si každou
minutu svého života. Nestresují se tak jako předtím. Vnímají každý den s hlubokou vděčností
a jako nekonečný dar.
Každé nové ráno má pro nás vzácný rozměr – můžeme se vždy nově rozhodnout prožít
ho celý s Bohem. Dýchat s Bohem, kráčet s Bohem, oslavovat Boha ve všem, co děláme.
Každý nový den, každé nové tady a teď je pro nás neopakovatelnou příležitostí být nově
s Bohem a žít jako dítě Boží.
Přítomný okamžik je tím nejdůležitějším časem v lidském životě. Jedině přítomnost nám
odkrývá a nabízí to nejpodstatnější. Můžeme-li něco změnit, pak jedině v přítomnosti.
V přítomném okamžiku, tady a teď. V přítomnosti si tvoříme budoucnost a konzumujeme plody
minulosti.
Jestliže chceme v našem životě něco změnit, žijme tady a teď. Buďme s Bohem tady
a teď, otevřme se Bohu v (každém) tady a teď. Čas totiž plyne jako řeka a co se jednou stane,
se již nikdy nevrátí. Momentální možnost otevřít se Bohu, vykonat něco dobrého se již nikdy
nebude opakovat.
Přítomný okamžik je tím nejdůležitějším časem v lidském životě. Můžeme-li totiž něco
změnit, pak jedině v přítomnosti.
www.vira.cz

Ohlášky:







Podle usnesení Vlády ČR je na mši svaté povolen takový počet účastníků, který v daném kostele
nepřekročí 10 % míst k sezení. (Hustopeče max. 30, Špičky max. 10, Černotín max. 15, Bělotín max.
20). Využijte, prosím, možnosti TV Noe, rádia Proglas, či jiných on-line přenosů.
Od minulého týdne je uvedena do provozu farní knihovna v Hustopečích. Knihy lze zapůjčit při
návštěvě této knihovny nebo prostřednictvím otce Václava. Na stolečku v kostele je seznam knih.
Děkujeme, že přispíváte do kasiček Tříkrálové sbírky, které jsou umístěny na těchto místech:
na úřadě městyse (zámek č.p.1, 1.patro)
v kostele Povýšení sv. Kříže v Hustopečích nad Bečvou
v obchodech potravin městyse Hustopeče nad Bečvou
v místní části Poruba č.p. 18 a č.p.68
v místní části Vysoká č.p. 61
v místní části Hranické Loučky č.p.15
v místní části Dub č.p. 43
V Černotíně v kostele po mši sv., na Obecním úřadě a v obchodě. V Bělotíně na Obecním úřadu
a po mši sv. v kostele, ve Špičkách na Obecním úřadu a v obchodě. Je možné také přispět online
na adrese trikralovasbirka.cz, kde vám děti zazpívají a je možné si zvolit příslušnou Charitu, které
chceme peníze darovat. Poslední možnost přispět je v neděli 24. 1. 2021.
Odstrojení vánoční výzdoby kostela v Hustopečích proběhne v sobotu 30. I. ve 1300 hod. Kdo můžete,
prosím, přijďte.
Připojme se sami či společně v rodinách každý večer ve 20.00 h. k modlitbě růžence za ukončení
pandemie COVID-19, za zdravotnický personál, všechny nemocné, opuštěné a seniory, aby v těchto
obtížných časech nalezli útěchu. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným
prostředkem, který je vždy k dispozici.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 24. 1. do 31. 1. 2021
Liturgický
kalendář

Místo

Čas
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Hustopeče

8:00

24. 1.

Špičky

9:30

Bělotín
Hustopeče

11:00
19:00

Pondělí
25. 1.

Bělotín

14:00

Obrácení svatého Pavla,
svátek

Špičky

16:30

Úterý
26. 1.

Hustopeče

7:00

sv. Timotej (Bohuslav)
a Titus, památka

Špičky

14:00

Requiem za † Lubomíra Nehybu

Středa
27. 1.

Černotín

16:30

Za † Miroslava Kainara, živou rodinu a dvo

Bělotín

16:30

Hustopeče

16:30

Za † manžela Ladislava Dohnala, † rodiče
a za živou rodinu

Špičky

16:00

Za rodinu Vyhnánkovu a Heiderovu a dvo

Hustopeče

8:00

Černotín
Bělotín
Hustopeče

9:30

Sbírka na podporu
biblického apoštolátu

Úmysl mše svaté
Za † Františka Frydrycha, bratra Roberta,
† rodiče Frydrychovy, Urbišovy a dvo
Za Annu a Štěpána Durecovy, † dceru, syna,
dvo a živou rodinu
Za živé a † farníky
(tichá) eucharistická adorace
Requiem za † Blaženu Fibichovou

Na úmysl dárce

sv. Anděla Mericiová

Čtvrtek
28. 1.
sv. Tomáš Akvinský,
památka

Pátek
29. 1.
sv. Sulpicius

Sobota
30. 1.
sv. Martina

4. neděle v mezidobí

31. 1.

S v ě t l e m

p r o

11:00
19:00

m é

Za živé a † farníky
Za † Jaroslava a Josefa Rekovy, rodiče,
sourozence, živou a † rodinu
Za † rodiče Vaňkovy a živou rodinu Vykovu
(tichá) eucharistická adorace

n o h y

j e

t v é

s l o v o

aneb přečteme Písmo svaté za jeden rok
neděle
24. I.
2 Mak 1-4
Jan 16

pondělí
25. I.
2 Mak 5-8
Jan 17

úterý
26. I.
2 Mak 9-10
Jan 18
Tel. na faru:

středa

27. I.
Reflexe

čtvrtek
28. I.
2 Mak 11-13
Jan 19

mobil: 733 741 614

pátek
29. I.
2 Mak 14-16
Jan 20

sobota

30. I.

Reflexe

