Ročník XVI.

14. březen 2021

Číslo 11.

4. neděle postní

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: 2 Kron 36,14-16.19-23
2. čtení: Ef 2,4-10
Ev.: Jan 3,14-21
Žl 137

Vyslyš nás, Pane a, vysvoboď nás!

Kapka rosy z Božího slova: Dnešní evangelium zdůrazňuje, že Bůh netouží lidi
soudit a trestat. Člověk se svým hříchem a odporem k Božímu světlu častokrát
trestá a odsuzuje sám.

Oprava fasád kostela Povýšení svatého Kříže
v Hustope ích nad Be vou
Bratři a sestry, tento článek do našeho farního zpravodaje uvedu slovy knihy Kazatel:
Marnost nad marnost – praví Kazatel - marnost nad marnost, všechno je marnost.
Vždyť se stává, že někdo pracuje moudře, rozvážně a úspěšně, a nakonec to dá do
vlastnictví jinému, kdo na tom nepracoval. I to je marnost a velké zlo. Co má člověk
za všechno svoje namáhání a snahu, s níž se plahočí pod sluncem? Ano, po všechny
dny má jen starosti; trápení je jeho zaměstnáním, ani v noci si jeho srdce neodpočine.
I tohle je marnost.
Možná nás někdy podobné myšlenky obestoupí zleva i zprava a vedou k mrzutosti,
zvlášť když zažijeme zklamání, jsme účastni věcí, které si žádají mnoho naší energie,
ale pak nemají kýžený výsledek. Obyčejně se však u člověka, co pije výluh
z dobromysli, takové mrzutosti brzy rozplynou.
Marnost nad marnost, praví Kazatel, marnost nad marnost, praví dobrá maminka.
Právě upekla buchtu a pokládá ji na stůl, práškuje cukrem. A už zde sedí Broňa, Toňa
i Joža – a má v ruce noža. Sotva se dopráškovalo, už je i sklizeno – jako v Edenu.
Marnost nad marnost, praví dobrá maminka s úsměvem a pochrochtává si, že buchetka
všem chutnala. Toník říká: „Mami, ta byla výborná.“ Za merendu vyplácí zlaťáky,
stříbrňáky i měďáky schovanými v jedné větě pochvaly. Na stole pro dobrou maminku
zůstávají jen drobky, které z okna vytřepe ptáčkům po způsobu vtípku Pavla Kantorka

a jde se vypořádat s nádobím.
Bratři a sestry, dá-li Pán, koncem jara či začátkem léta letošního roku po více než roce
příprav (zpracované projektové dokumentaci, získaném stavebním povolení,
schválení Olomouckého arcibiskupství a výběrovém řízení) zahájí zašovská stavební
firma Mézl-Janíček s.r.o., která vyhrála soutěž o zakázku, rozsáhlé opravy na farním
kostele v Hustopečích: sanaci a obnovu fasádních omítek celého kostela i s věží,
s následným fasádním nátěrem, opravu soklu a poškozených podstřešních říms, nové
zastřešení hlav bočních opěrných pilířů hlavní lodi, položení nové, měděné krytiny
věže kostela, celkovou výměnu klempířských prvků, výrobu a instalaci nových
ochranných rámů oken včetně sítí, aj.
Opravy si budou žádat mnoho sil ze strany stavební firmy Mézl-Janíček s.r.o.
i jednotlivců naší farnosti, způsobí nám nějaká omezení v přístupu do kostela
a samozřejmě si také řeknou o nemálo finančních prostředků. Celkový rozpočet díla
je stanoven na desetník 6 894 122,80 Kč.
K financování
Od 19. března letošního roku, tedy od slavnosti svatého Josefa, v měsíci a Roku
svatého Josefa, se otevře nově zřízený účet pro dary v rámci veřejné sbírky na opravy
farního kostela v Hustopečích nad Bečvou. Číslo účtu zveřejněním v příštím čísle
Angela. Tento účet bude vyhrazen pouze k financování následných oprav kostela
Povýšení svatého Kříže. Na faře bude možno získat potvrzení o přijatém daru pro
daňové účely.
Na účet budou převáděny i výtěžky z pokladniček, které se k tomuto účelu zřizují. Až
do ukončení oprav kostela bude možné do těchto zapečetěných pokladniček přispět
na třech sběrných místech: na úřadu Městyse Hustopeče nad Bečvou, v kostele a na
faře.
Finanční prostředky na opravy kostela ve spolupráci s Městysem Hustopeče nad
Bečvou jsou dále sháněny prostřednictvím žádostí o dotaci z Ministerstva kultury
a Olomouckého kraje
Bratři a sestry, po příkladu dobré maminky se tedy s Boží pomocí pustíme do díla,
které je před námi. V modlitbě prosím sv. Anežku Českou, která má již za sebou

vedení stavby kláštera Na Františku a jíž vyobrazení máme ve vitráži našeho kostela,
aby se nám stala při díle patronkou a duchovní stavbyvedoucí a na celou stavbu ať
z výšin nebe dohlíží.
Svatá Anežko, oroduj za nás!
S pozdravem a požehnáním
P. Václav Fojtík

Půst nám pomáhá odkrývat to,
co nás zevnitř ohrožuje
Mnozí lidé nechápou, co by mohl půst člověku přinést pozitivního. Ale každý, kdo to jednou
s půstem poctivě vyzkoušel, ví, že půst smysl má.
Podstata půstu je od nepaměti stále stejná. Všechna náboženství, která hledají Boha, počítají
s půstem jako s prostředkem očištění, vnitřního sjednocení, projevem obrácení a cesty k vnitřní
svobodě. V křesťanství má půst ještě jeden velmi důležitý rozměr. Je především výrazem touhy
předstoupit před Boha s vědomím závislosti na něm a s očekáváním jeho zásahu. Je vyjádřením
touhy po setkání s ním.
Půst znamenal původně zdržení se jídla, popřípadě pití. Ale střídmost či zdrženlivost i v jiných
věcech, které nás zotročují (například bezbřehé používání elektronických zařízení, počítačové hry,
alkohol nebo jakýkoli druh závislosti) má veliký význam pro svobodu člověka. Taková zdrženlivost
je vnímána jako léčebný prostředek duše i těla a cesta k vnitřnímu osvobození. Vede k hlubšímu
poznání sebe sama a vlastních limitů.
Je třeba říci, že jen pokud na čas odložím všechna svá náhražková uspokojení, poznám, na čem
jsem v životě vlastně závislý. Poznám tak také pravdu o sobě a mohu se sebou něco vážně dělat.
Jinak to zlé ve mně bude sílit a jednou v daleko větší míře vyjde napovrch. Právě půst nám pomáhá
odkrývat to, co nás zevnitř ohrožuje.
Ale nejen to: je-li půst spojen s opravdovou modlitbou, pak Boží milost člověka skutečně
proměňuje a zjemňuje. Po několika dnech takového půstu je i tvář člověka zvláštně prozářená
a zklidněná, a to je obraz nového pokoje v srdci.
V postu je velmi důležitá naše motivace. Ježíš upozorňuje, že nemáme nic dělat jen z ohledu na
uznání od lidí a pro vlastní prospěch. Farizeovi v evangeliu posloužil půst jen k posílení jeho pýchy
a namyšlenosti, což ovšem nebyla chyba postu, ale postoje. Správně se postí ten, kdo se pro to
rozhodl svobodně, bez postranních úmyslů a zachovává určitou míru rozumnosti a zodpovědnosti
ke svému zdraví.
Je velmi důležité, abychom půst prožívali nejen ve spojení s modlitbou, ale také se vztahem
k druhým lidem. Tradičně půst, modlitba a milosrdenství patří nedílně k sobě. Například v Itálii
v době postní lidé v kostele sbírají potraviny, které se postem ušetří, aby je pak rozdali chudým
rodinám. V různých komunitách oddělují peníze, ušetřené v den postu, na dobročinný účel. Podle
dlouhodobých zkušeností je půst úzce propojen s modlitbou, vzájemně se nesou a podporují. Půst
však sám nepřinese plody, není-li naplňován milosrdenstvím. To je pak nutné projevovat nejen
k druhým, ale i k sobě. Proto je důležité, aby moje rozhodnutí pro půst nemělo příchuť nějakého
sebetrestání, ale bylo uděláno s radostí.
www.vira.cz

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 14. 3. do 21. 3. 2021
Liturgický
kalendář

4. neděle postní
14. 3.

Pondělí
15. 3.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče
Černotín

8:00
9:30

Za Františka Hajdu, 2 rodiče, živou rodinu a dvo

Bělotín
Hustopeče
Hustopeče

11:00
14:00
19:00

pobožnost Křížové cesty

Špičky

16:30

Za Karla Prokla, rodinu Stáhalovu a dvo

Hustopeče

7:00

Černotín

16:30

Za † Josefa Stehlíka, manželku, rodiče,
sourozence, živou a † rodinu

Bělotín

16:30

Za † Oldřicha Dostalíka a dvo

16:00

pobožnost Křížové cesty

16:30

Za † Josefa Horáka, vnučku Aničku, rodiče,
sestru, 2 bratry, živou rodinu a dvo

Černotín

16:30

Za † Josefa Rýpara, syny rodiče, živou
rodinu a dvo

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín
Hustopeče
Hustopeče

11:00
14:00
19:00

Za živé a † farníky
Za † Anežku a Josefa Hošťálkovy
a jejich sourozence
(tichá) eucharistická adorace

sv. Longin

Úterý
16. 3.

Na úmysl dárce

sv. Heribert

Středa
17. 3.
sv. Patrik

Čtvrtek
18. 3.
sv. Cyril Jeruzalémský

Pátek
19. 3.

Hustopeče

sv. Josefa, slavnost

Sobota
20. 3.
sv. Archip

5. neděle postní
21. 3.

Za živou a † rodinu Tomčíkovu, Šmídovu,
Michalovíchovu, Pivodovu a dvo
Za Františku Vozákovou, manžela 2 syny, vnuka
Pavla a rodinu Vozákovu, Hulákovu, Valentovu
Za živé a † farníky

pobožnost Křížové cesty
(tichá) eucharistická adorace

Ohlášky:




Křížové cesty v Černotíně budou 45 minut přede mší svatou, v Bělotíně 45 minut přede mší svatou.
Během měsíce března, měsíce sv. Josefa, v tomto roce sv. Josefa po mši svaté připojíme litanie ke
sv. Josefovi (pondělí – pátek).
Připojme se sami či společně v rodinách každý večer ve 20.00 h. k modlitbě růžence za ukončení pandemie COVID19, 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.
Tel. na faru:

mobil: 733 741 614

