Ročník XVI.

4. duben 2021

Číslo 14.

Zmrtvýchvstání Páně

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Sk 10,34a.37-43
2. čtení: Kol 3,1-4
Ev.: Jan 20,1-9
Žl 118

Toto je den, který učinil Hospodin,
jásejme a radujme se z něho!

Kapka rosy z Božího slova: Apoštolové strávili s Pánem tři roky života. A přece věří
a chápou teprve nyní, když se ujišťují o tom, že Ježíš skutečně vstal z mrtvých.
Hrob je prázdný! Aleluja!

Velikonoční promluva
ALELUJA!
Bratři a sestry, požehnané Velikonoce!
Minulý rok, když jsem ještě pečoval o církevní
obce v březnické farnosti, mně svěřil jeden
z farníků svůj sen. Bylo to v době začátku
pandemie, kdy zákaz shromažďování s jinými
omezeními byl pro nás docela nový, a čekali
jsme, že ta nejrůznější omezení, k nimž se
během roku přidávala další a další, brzy
pominou. Tento pán mi představil svůj živý sen,
ve kterém se mu zdálo, že do kostela o slavnosti
Zmrtvýchvstání Páně vstupuje liturgický průvod
a pandemie se rozplývá, viry se dávají na útěk.
Brzy po loňských Velikonocích se vše vracelo
do běžného chodu.
Chtěl jsem onomu muži letos zavolat a zeptat se
jej, zdali nemá i pro letošní rok nějakou
předpověď, ale jeho telefonní číslo jsem ztratil,

tak jsem to nechal být, a říkám sám sobě: „Nech se překvapit!“
Bratři a sestry, nechejme se překvapit! Velikonoce nás k překvapení nad pomyšlení
vybízejí. Apoštolové Petr a Jan na nás volají: „Poběžte s námi! Poběžte s námi
k Ježíšovu hrobu. Pojďte se přesvědčit, že to, co viděly ženy zrána, nejsou jen plané,
bláznivé řeči. No tak! Nestůjte tu jako pařez a pojďte!“ Berou nás za ruce a běží
s námi. Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň,
ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Apoštolové jsou
zdatnější než my. Byli u hrobu první. My jsme si po cestě museli mnohokrát
odpočinout a vydýchat se. Snad jsme už u hrobu také my. Vidíme, že na místě, kde
byl Pán Ježíš pochován, leží (pruhy) plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě,
neleží u těch (pruhů) plátna, ale složená zvlášť na jiném místě.
Překvapení velikonoční: pro ženy, které zprávu zvěstovaly učedníkům, pro Petra
a Jana, kteří jako první z apoštolů byli u prázdného hrobu, pro nás, kteří jsme uvěřili.
Ještě nejsme přesvědčeni? Vždyť někteří z nás stáli v Jeruzalémě u Kristova hrobu.
Někteří snad na vlastní oči viděli Turínské plátno. Snad každý už někdy mohl zakusit
moc víry ve Vzkříšeného.
O Velikonocích obnovujeme své křestní vyznání. Věříme v to, co nám předali
apoštolové a jejich nástupci: Kristus třetího dne vstal z mrtvých podle Písma.
Podle této víry chceme žít. Tuto víru chceme dál předávat. V této víře chceme jednou
zemřít.
Smiluj se nad námi, vítězný Kriste! Amen. Aleluja!
S pozdravem a požehnáním
P. Václav Fojtík

Velikonoce jinak
Učedníci připravili velikonočního beránka. Večer přišel Ježíš. Když jedli, vzal
chléb, požehnal ho, lámal a dával jim ho se slovy: "Vezměte. To je mé tělo." (srov.
Mk 14,16-17.22)
Na začátku popisu velikonočních událostí čteme o Ježíšově poslední večeři s jeho
učedníky. Ježíš při ní bere do rukou chleba a víno a říká, že je to jeho tělo a krev,
a dává jim je.
Bere obyčejný chleba, jak říkáme „plod země a lidské práce“, a tajemně ho
prostupuje svou přítomností. Toto jednoduché jídlo můžeme také vnímat jako symbol
našeho života. Stejně jako chleba tak i náš život vzniká z toho, co jsme dostali a co
následně svým přispěním nějak utváříme. A tento náš život chce prostoupit Ježíš.
Chce vstoupit do všeho obyčejného, co žijeme a být v tom přítomen.
Mnozí se o Velikonocích nedostaneme do kostela. Možná nám bude chybět
slavnostní bohoslužba, posvátný prostor, společenství. Ale i když to doma ani v našem
srdci posvátně nevypadá, přesto nám Pán připomíná, že můžeme oslavit Velikonoce
s Ním. Pokud mu dáváme svůj život, bere ho do rukou, vstupuje do toho prostého, co
je naším každodenním chlebem, a proměňuje to svou přítomností.

Moc Boží lásky, která se v Ježíši vydala do krajnosti, se na nás může projevit
navzdory tíze v nás i kolem nás. I v čase, kdy se můžeme cítit sami. Opřeme se o víru,
že Bůh je s námi, chce se dotýkat našeho obyčejného života a skrze něj s námi
prolnout.
Pane, přijď, a proměň obyčejný chléb mého života svou přítomností.
Modlitba papeže Františka, kterou se modlí v pravé poledne na rádiu Proglas

Buď zdráv, ochránce Vykupitele a snoubenče Panny Marie. Tobě Bůh svěřil svého
Syna, v tebe doufala Maria. S tebou se Kristus stal člověkem. Svatý Josefe, ukaž se
otcem i nám, veď nás cestou života. Vypros nám milost, milosrdenství a odvahu
a braň nás před vším zlem.
(z apoštolského listu Patris corde)

KÓD PRO DARY NA OPRAVU KOSTELA

Bankovní účet farnosti, zřízený pouze pro účely oprav hustopečského kostela:
296308046/0300.

PÁN BŮH ZAPLAŤ!
Na účelový bankovní účet farnosti pro opravy hustopečského kostela
přispělo k 31. březnu 2021 celkem 11 dobrodinců. Finanční stav účtu:
36 020,02 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Svatá Anežko, oroduj za nás!

Ohlášky:




V tomto týdnu budu navštěvovat nemocné.
Ředitel Papežského misijního díla děkuje všem, kteří přispěli. Dary činily celkem 3.009.940,- Kč.
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 4. 4. do 11. 4. 2021
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

Hustopeče
Hustopeče
Černotín

19:00
8:00
9:30

Na poděkování PB za přijatá dobrodiní s prosbou
o dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
Za † Marii a Františka Kubíkovy, živou
a † rodinu a dvo
Za živé a † farníky
Za † tatínka Jiřího, živou rodinu Bezděkovu,
Dostálovu a Rudnickou
(tichá) eucharistická adorace

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

Za nemocnou osobu
Za † Miladu a Vlastimila Humlíkovy, rodiče
z obou stran, živou rodinu a dvo
Na poděkování za dar života dcery Sylvie
a za maminku a vnučku Aničku

Středa
7. 4.

Hustopeče

14:00

Requiem za † Stanislava Horáka

Středa v oktávu
velikonočním

Černotín

17:30

Za † Marii Vaculovou a manžela

Bělotín

17:30

Za † Josefa Dostalíka a živou rodinu
Dostalíkovu

Hustopeče

18:00

Za Marii a Oldřicha Vozákovy, Anežku
a Františka Vozákovy a Miroslava Jandu
a za živou a † rodinu Vozákovu a Davidovu

Špičky

17:30

Za † Jana Hýžu, 2 manželky, vnuka Jana,
živou a † rodinu a dvo

Hustopeče

8:00

Černotín
Bělotín
Hustopeče

9:30
11:00
19:00

Zmrtvýchvstání Páně

4. 4.
Sbírka
na kněžský seminář

Pondělí
5. 4.
Pondělí v oktávu
velikonočním

Čtvrtek
8. 4.
Čtvrtek v oktávu
velikonočním

Pátek
9. 4.
Pátek v oktávu
velikonočním

Sobota
10. 4.
Sobota v oktávu
velikonočním

Neděle Božího
milosrdenství

11. 4.
Měsíční sbírka

Tel. na faru:

Za živou a † rodinu Hubovu, Hrabinovu a dvo

Za † Marii Plesníkovou, manžela, 2 syny,
sourozence, rodiče z obou stran, živou rodinu
a dvo
Za živé a † farníky
Za † Josefa Poláka, živou rodinu a dvo
(tichá) eucharistická adorace

mobil: 733 741 614

