Ročník XVI.

7. únor 2021

Číslo 6.

5. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Job 7,1-4.6-7
2. čtení: 1 Kor 9,16-19.22-23
Ev.: Mk 1,29-39
Žl 147

Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty,
jimž puká srdce.

Kapka rosy z Božího slova: Pán Ježíš prokazuje znovu svou moc. Uzdravuje nejen
Šimonovu tchyni, ale i mnohé další nemocné. Závěr dnešního evangelia ovšem
připomíná, že jádro Ježíšovy činnosti je jinde: v modlitbě a v kázání evangelia.

Pastýřský list
Drazí bratři a sestry v Kristu,
i když procházíme dobou koronaviru
a různých omezení, život nestojí. Pro naše
mladé nastala doba přihlášek na různé školy,
střední i vysoké. Rád bych upozornil na naše
církevní školy, jako jsou arcibiskupská
gymnázia v Kroměříži, Prostějově či
Velehradě, ale i na Gymnázium Německého
řádu v Olomouci, nebo Střední školu
pedagogickou a sociální sester dominikánek
v Bojkovicích, ale taky na Střední odbornou
školu sv. Jana Boska v Kroměříži.
Často jsem slyšel od rodičů výtku, že nám chybí církevní škola
praktického typu. Dnes máme školu s učebními obory: Lesní
mechanizátor, Opravář lesnických strojů, Zemědělec – farmář
a Zahradník, tříleté učební obory s výučním listem. Škola má internát,
který vedou kněží salesiáni. Mám radost, že mohu věřícím rodinám dát
tuto konkrétní nabídku církevní pomoci s přípravou jejich dětí do života
ve zdravém náboženském prostředí.

Máme nabídku i pro maturanty, kteří mají zájem o Vyšší odbornou
školu sociální v Olomouci. U všech těchto škol jde o nabídku církve
mladým lidem, kteří si školy vybírají podle svých představ. Je tu však
ještě jedna nabídka, která má jiný směr. Je to kněžský seminář
v Olomouci, který je určený pro mladé muže, kteří chtějí nabídnout sami
sebe ke službě Bohu a lidem.
Obracím se na Vás, mladí muži, kteří už máte maturitu nebo se na ni
letos připravujete a už Vás někdy napadla myšlenka na kněžství, 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 ke kněžství také Vás. Kněžský život není
pohodlný, ale je plný Božího dobrodružství a stojí za to. Přihlášky do
semináře, které je třeba odevzdat na arcibiskupství do konce března,
získáte prostřednictvím svého kněze.
Sestry a bratři, každého z Vás prosím o modlitbu za naše mladé, kteří
mají nyní udělat důležitá rozhodnutí. Kéž zkušenosti, dobrý příklad
a životní moudrost dospělých pomohou našim mladým v jejich odvážném
hledání.
S přáním radosti z Kristova přátelství každému z Vás ze srdce žehná

Neprožít svůj život jako neřízená střela
Když zapadlo slunce, přinášeli k Ježíšovi nemocné a posedlé. Celé město se
shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných a vyhnal mnoho zlých duchů. Brzo
ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon se
svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu: „Všichni tě hledají!“ Procházel celou
Galilejí, kázal v jejich synagogách a vyháněl zlé duchy. (Srov.Mk 1,29-39)
Ježíš má práce „nad hlavu“. Není mu totiž lhostejná žádná lidská nouze. Nenechává
se ale strhnout k aktivismu, nevykonává své poslání takříkajíc jako „neřízená střela“.
V jeho všedním dni má proto své pevné místo modlitba. V setkávání s Otcem čerpá
síly a nasměrovává smysluplně svůj život a činnost. Ježíš říká: „Sám od sebe nemohu
dělat nic (Jan 5,30)“.
Když ani sám Ježíš „sám od sebe nemůže dělat nic“, jak by se to mohlo povést nám?
Nechceme-li být tedy duchaprázdnými aktivisty a „neřízenými střelami“, investujme
do modlitby.
V modlitbě čerpáme sílu a chuť k životu, v modlitbě se otevíráme Božímu dobrému
vedení. V modlitbě rozmlouváme s Bohem a nasloucháme mu. V modlitbě mu sdělujeme
nejvnitřnější hlubiny svého srdce.
Jak se ale modlit? Je tolik způsobů modlitby, kolik je lidí. V první řadě je dobré se
učit rozmlouvat s Bohem během celého dne. Je dobré naučit se být celý den před jeho
láskyplným pohledem. A až pak je dobré hledat nejvhodnější formy modlitby.

„Ježíš říká: Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně, ten nese hojné
ovoce; neboť beze mne nemůžete dělat nic“ (Jan 15,5).
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.
 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.
 V týdnu od 7. do 14. února budeme prožívat Národní týden manželství. Video-seminář
manželů Ireny a Petra Smékalových O manželství, aneb plaveme v tom s vámi, bude
k dispozici na stránkách CPR od 7. do 14. února. Další aktivity tohoto týdne: Cesta manželů
se bude konat v úterý 9. února v Arboretu Hranice, start u bočního vchodu mezi 16-17hod.
Seminář na téma Mezigenerační vztahy bude on-line v pondělí 15. února v 19hod.
 Charita Hranice děkuje všem, kteří letos v lednu našli cestu k pokladničkám Tříkrálové
sbírky a přispěli na pomoc lidem v nouzi a podporu charitního díla. Děkujeme všem štědrým
dárcům. Také děkujeme všem, kteří umožnili umístění sbírkových pokladniček na obecních
úřadech nebo ve svých prodejnách.
CPR JITŘENKA PŘIPRAVILO CELOROČNÍ HRU PRO RODINY
POZNEJ DĚKANÁT HRANICE
Zveme vás k vycházkám do přírody, objevování zajímavých koutů našeho kraje a plnění úkolů.
Každý měsíc bude věnován světci, jehož patrocinium se v našem děkanátu nachází. Hlavním
úkolem bude navštívit dané místo a najít ukrytou schránku s obrázky světce nebo zasvěcení kostela
či kaple. Děti budou mít soutěžní karty, do kterých si obrázky nalepí a splní některý z dalších úkolů.
Hra je sice určena především rodinám s dětmi, ale může se zapojit kdokoliv.
Přihlašujte se na adrese cprhranice@ado.cz. Soutěžní karty s úkoly na každý měsíc budete
dostávat mailem nebo je najdete na stránkách hranice.dcpr.cz. Není podmínkou splnit všechny
etapy. Všechny rodiny, které se zapojí, se mohou těšit na závěrečné vyhodnocení a malou odměnu.

Tříkrálová sbírka 2021
Částka v závorce je výtěžek v loňském roce.

Hustopeče n. B.
Poruba
Vysoká
Dub
Hranické Loučky
Heřmanice

47.541,- Kč (50.818,-)
Milotice n. B.
31.679,- Kč (39.180,-)
Špičky
2.920,- Kč (14.855,-)
Černotín
4.351,- Kč (3.457,-)
Bělotín
1.820,- Kč (2.640,-)
Kunčice
5.500,- Kč (8.859,-)
Celkem 155.607,- Kč (234.393,-)

13.218,- Kč (14.971,-)
11.430,- Kč (13.750,-)
18.621,- Kč (17.897-)
15.345,- Kč (40.961,-)
3.182,- Kč (6.545,-)

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 7. 2. do 14. 2. 2021
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

5. neděle v mezidobí

Hustopeče
Černotín

8:00
9:30

Bělotín
Hustopeče

11:00

7. 2.
Měsíční sbírka

Pondělí
8. 2.

Úmysl mše svaté

19:00

Za Pavla Blažka, živou a † rodinu a dvo
Za živé a † farníky
Za † rodiče Gassmannovy, staříčky,
živou rodinu a dvo
(tichá) eucharistická adorace

Heřmanice 17:30

Za živou a † rodinu Kleiberovu a Zelíkovu

Hustopeče

7:00

Za Emílii, Štefana, Annu, Františka, jeho
manželku a jejich rodiče

Černotín

16:30

Za Antonína Kelara, rodiče, sestru a bratra

Bělotín

16:30

Za † rodiče Václava a Marii Dvorské a dvo

Hustopeče

16:30

Za † maminku, živou a † rodinu Balcarovu,
Klézlovu, Húdkovu a dvo

Špičky

16:00

Na úmysl dárce

sv. Jeroným Emiliani

Úterý
9. 2.
sv. Apollonie

Středa
10. 2.
sv. Scholastika, památka

Čtvrtek
11. 2.
Panna Maria Lourdská

Pátek
12. 2.
sv. Benedikt Aniánský

Sobota
13. 2.
sv. Kateřina Ricciová

Hustopeče
6. neděle v mezidobí Černotín
14. 2.
Bělotín
Hustopeče
S v ě t l e m

p r o

8:00
9:30
11:00
19:00

m é

Za † Antonína a Marii Váňovy, † rodiče
z obou stran a za Stanislava Váňu
Za živé a † farníky
Za Martu a Josefa Žákovčíkovy
(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
7. II.
Zj 1
Ž 137-138

pondělí
8. II.
Zj 2-3
Ž 139

úterý
9. II.
Zj 4-5
Ž 140

Tel. na faru:

středa

10. II.
Reflexe

čtvrtek
11. II.
Zj 6-7
Ž 141

mobil: 733 741 614

pátek
12. II.
Zj 8-9
Ž 142

sobota

13. II.
Reflexe

