Ročník XVI.

21. březen 2021

Číslo 12.

5. neděle postní

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Jer 31,31-34
2. čtení: Žid 5,7-9
Ev.: Jan 12,20-33
Žl 51

Stvoř mi čisté srdce, Bože!

Kapka rosy z Božího slova: Také v dnešním evangeliu mluví Pán Ježíš o své oběti.
Zve při tom i nás, abychom mu obětovali svoji svévolnost a neochotu sloužit
Bohu i lidem: „Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje…“

Zahájení veřejné sbírky na opravy kostela
Povýšení svatého Kříže
Od slavnosti svatého Josefa, tj. 19. března tohoto roku je zahájena veřejná sbírka na opravy kostela
Povýšení svatého Kříže v Hustopečích nad Bečvou. Na tento účel lze přispět do pokladniček, které jsou
umístěny na Městysi Hustopeče nad Bečvou, v kostele a na faře nebo převodem na samostatný
bankovní účet farnosti, zřízený pouze pro účely oprav hustopečského kostela: 296308046/0300, přispět
můžete i prostřednictvím QR kódu, který bude uvedený v příštím čísle zpravodaje.
Již předem Pán Bůh zaplať všem dárcům.
Zároveň vás, bratři a sestry, prosím o modlitby za Boží požehnání pro dílo rozsáhlých oprav kostela
Povýšení svatého Kříže. Při svých modlitbách k Bohu se můžeme dovolávat přímluvy svaté Anežky
České, ozdoby naší země a nevěsty Kristovy.
Oroduj za nás, svatá Anežko,
abychom se stali hodnými zaslíbení Kristových.
Modleme se:
Všemohoucí, věčný Bože, jenž jsi velký ve své slávě
a nevystihlý ve svém smilování,
shlédni očima svého milosrdenství na svůj věrný lid, k Tobě volající;
a pro zásluhy a na orodování svaté Anežky uděl své Církvi svatého pokoje;
kněžím a řeholním osobám dej věrnost v povolání; vládnoucím svornost.
Potěš smutné, uzdrav nemocné, posilni zemdlené;
ochraň pocestných od zlého;

chudým a potřebným uděl štědré pomoci;
ode všeho zlého nás vysvoboď, a všechny, kdo k Tobě volají milosrdně vyslyš.
Pane Bože, na přímluvu svaté Anežky rozjasni svou tvář nad námi
a uděl hojné požehnání nám i tomu, cos nám za majetek svěřil,
abychom tím horlivěji vyhledávali statků věčných.
Ať zůstaneme chudí duchem.
Ať Tebe ve všem a nade vše milujeme
a dosáhneme Tvých zaslíbení, která převyšují všechnu žádost.
Skrze Krista, Pána našeho. Amen.
P. Václav Fojtík

Pastýřský list k nadcházející slavnosti Zvěstování Páně
Drazí bratři a sestry,
ve čtvrtek budeme slavit Slavnost zvěstování Páně. Ta obrací naši pozornost nejen k vtělení Ježíše Krista,
ale i k počátku našeho života. Tehdy Bůh každého z nás s láskou utkal v lůně naší matky a obdařil nesmrtelnou
duší. Možnost spolupracovat s Bohem na stvoření nové nesmrtelné bytosti je vznešená výsada, kterou nemají
ani andělé. Dar víry nám pomáhá tuto skutečnost správně docenit a žasnout nad ní.
Současná společnost se k početí dítěte nestaví vždy s otevřeným náručím. Z čeho vyplývají obavy z početí
a narození dítěte? Slýcháme obavy z přelidnění Země, jakoby Bůh jen nezúčastněně hleděl na lidi a nechtěl
nám po vzkříšení svěřit celý proměněný vesmír. Víme, že jakékoli soužití s druhým člověkem přináší nejen
veliké radosti a štěstí, ale nezřídka i bolesti, námahy a kříže. Pokud tuto skutečnost lidé odmítají a zaměřují
se pouze na získání osobního štěstí, dochází k narušování celé společnosti. Vždyť už dnes se rodí mnoho
děti mimo manželství a ne málo matek zůstává osamoceno. Způsobuje to nejen sociální problémy, ale celé
generaci dětí není nikdo schopen nahradit milující rodinné prostředí s maminkou a tatínkem.
Ve všech těžkých chvílích nám může být povzbuzením a posílením život Svaté rodiny. Maria početí Božího
Syna Ježíše Krista neplánovala, bylo jí oznámeno. Hrozilo jí nejen společenské odsouzení, ale dokonce
i ukamenování. Nevěděla, kde bude rodit, ani jak zabezpečí své dítě. Svatý Josef jí byl však ve všech situacích
oporou. Pro každého muže tak může být vzorem, aby statečně přijal odpovědnost za ženu i dítě a s tvořivou
láskou se postavil všem výzvám. Maria i Josef vždy důvěřovali Bohu a ze své strany udělali vše, co v tu chvíli
udělat mohli.
Někteří z vás se na nás obrací s dotazy, zda nedošlo ke změně učení církve ohledně mravní nepřípustnosti
antikoncepce či umělého potratu zdravotně postižených dětí. Nepovažujme tyto jevy za výdobytek moderní
společnosti. Už starověké civilizace znaly způsoby zabraňující početí či donošení dítěte. Postoj církve se po
dva tisíce let nezměnil a ani změnit nemůže, protože ani lidská přirozenost ani mravní principy se nemění.
Moderní technické prostředky nemění zlo na dobro, jen mohou způsobit, že dobro je plodnější a zlo ničivější.
Papež František nedávno připomněl: „Učení církve je v tomto bodě jasné. Lidský život je posvátný
a nezcizitelný a zjišťování zdravotního stavu nenarozeného dítěte v děloze matky za účelem selekce je třeba
rezolutně odmítat, poněvadž je výrazem nelidského způsobu myšlení schvalujícího umělé přerušení
těhotenství u plodů s nejistou prognózou, který rodinám odnímá možnost přijmout, obejmout a milovat jejich
nejslabší děti.“
Co tedy můžeme pro nenarozené děti a jejich rodiče, případně pro lékaře, kteří jednají proti životu, dělat?
I když nám srdce při myšlence na osud tisíců nenarozených dětí krvácí, nemůžeme druhým dobro vnucovat
proti jejich vůli. Nedělal to ani Kristus. Bůh respektuje svobodnou vůli každého člověka, která mu byla
darována při jeho početí a zůstává mu na věky. Podporu však může vyjádřit každý z nás, přičemž její formu
může zvolit podle situace a možností. Doporučit můžeme zejména vroucí modlitbu, trpělivé naslouchání, tišící
i povzbuzující slovo, dobrý příklad a samozřejmě nezištnou praktickou pomoc.

Za to, abychom dovedli důvěřovat Božímu plánu a nebáli se přijímat i to, co je v lidských očích nedokonalé
a těžké, prosme při dnešní mši svaté a zvláště o slavnosti Zvěstování Páně.
Za to se spolu s vámi modlí a každému z vás žehnají vaši biskupové a bratři
+Jan, +Antonín a +Josef

Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021
Bratři a sestry,
27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát
bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná.
Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl v církvi katolické
pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána do církevních matrik. Za posledních sto let prošla evidence
náboženského vyznání a příslušnosti k církvi několika změnami, a nyní je dobrovolná. Česká biskupská
konference v roce 2020 publikovala statistický údaj, akceptovaný odbornou veřejností, který říká, že v České
republice je v současnosti pokřtěno v katolické církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43 % obyvatelstva.
Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto Vás vyzýváme, abyste vyplnili údaj
v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Věřící – hlásící se k církvi, a pod tím napsali buď Římskokatolická
církev nebo Řeckokatolická církev podle toho, které církve jste členem.
Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně katolíků se ke své církvi přihlásí,
tím menší bude církev v očích státu. Stane se méně významným partnerem, s nímž se méně počítá a jehož
hlas bude méně slyšet. Z minulého sčítání víme, že i když se téměř polovina obyvatel rozhodla na tuto otázku
neodpovědět, státní úřady, média i společenské vědy číslo ze sčítání (1,082 mil.) považovaly za počet věřících
či katolíků. Kolik dalších věřících a katolíků zůstalo ukryto v oné mlčících polovině sčítaných, se už nikdy
nedozvíme.
Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou z nich je i názor, že církev je zkažená
a zdiskreditovaná, a proto si nezaslouží, abych se k ní přihlásil. Ano, lidská stránka církve nemusí být vždy
vábná, ale nepřestává být společenstvím více či méně hříšných lidí kolem Krista. Církev potřebuje obnovu
stále, ale tím, že se od ní distancujeme, jí nepomůžeme. Přihlasme se k ní a pak se snažme především úsilím
o vlastní svatost o její lepší kredit.
Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před
svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi. (Mt 11, 32-33)
Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu. Dejme najevo, že jsme katolíci.
Řekněme společnosti: Počítejte s námi. A buďme si jisti, že nám to Bůh připočte k dobru.
Ze srdce vám žehnají
biskupové Čech, Moravy a Slezska

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).
Dne 22. března 2021 uplyne rok od úmrtí první oběti nemoci COVID-19. Česká biskupská konference se
rozhodnutím předsedy ČBK připojuje k občanské iniciativě „Minuta ticha“ v podobě rozeznění kostelních
zvonů, a to v pondělí 22. března ve 12:00 jako připomínka a symbolické uctění památky zemřelých
v souvislosti s touto nemocí a jako vyjádření podpory pozůstalým.
Večer chval se uskuteční v pátek 26. 3. od 18 hodin v kostele v Černotíně.
Od pondělí 22. března bude možné přistoupit k předvelikonoční svátosti smíření vždy hodinu před mší
svatou ve všední den a v sobotu 27. března od 8:00 do 9:30 v hustopečském kostele.
Při bohoslužbách na Květnou neděli se budou vybírat pokladničky postní almužny.
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.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 21. 3. do 28. 3. 2021
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Za živou a † rodinu Tomčíkovu, Šmídovu,
Michalovíchovu, Pivodovu a dvo

Špičky

9:30

Za Františku Vozákovou, manžela 2 syny, vnuka
Pavla a rodinu Vozákovu, Hulákovu, Valentovu

Bělotín
Hustopeče
Hustopeče

11:00

Za živé a † farníky

14:00
19:00

pobožnost Křížové cesty

Špičky

16:30

Hustopeče

7:00

Za † Františku Zemánkovou, 2 rodiče
a živou rodinu

Černotín

16:30

Za Hanu Šváčkovou, rodiče, sourozence
a jejich děti

Čtvrtek
25. 3.

Bělotín

16:30

Za Antonína Kývalu, rodiče a sourozence

Zvěstování Páně,
slavnost

Hustopeče

18:00

Za Valentina a Marii Kopřivovy, živou
a † rodinu

16:00

pobožnost Křížové cesty

16:30

Za Marii a Aloise Vránovy, rodiče Dohnalovy,
bratry Františka, Antonína a Bohuslava
Dohnalovy s prosbou o dar zdraví
pro nemocnou osobu a živou rodinu

Špičky

16:00

Za rodinu Humplíkovu, Nekorancovu
a Zdenku Lipovskou

Hustopeče
Černotín

8:00

Za živé a † farníky

9:30

Za † rodiče Janoškovy a dvo

Bělotín

11:00

Za † Alenu a Rainera Anders a † Terezii
Michalíkovou

Hustopeče
Hustopeče

14:00
19:00

pobožnost Křížové cesty

5. neděle postní
21. 3.

Pondělí
22. 3.
sv. Epafrodit

Úterý
23. 3.
sv. Turibius z Mongroveja

Středa
24. 3.
sv. Kateřina Švédská

Pátek
26. 3.

Hustopeče

sv. Kastulus (Haštal)

Sobota
27. 3.
sv. Rupert

Květná neděle
28. 3.

 

Tel. na faru:

Úmysl mše svaté

(tichá) eucharistická adorace
Za Františku a Josefa Plesníkovy, syna Josefa,
Jaroslava Dröhslera, Zdenku Votroubkovou
a živou a † rodinu

(tichá) eucharistická adorace

mobil: 733 741 614

