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3. neděle velikonoční

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Sk 3,13-15.17-19
2. čtení: 1 Jan 2,1-5a
Ev.: Lk 24,35-48
Žl 4

Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!

Kapka rosy z Božího slova: Apoštolům se až po Kristově zmrtvýchvstání otevírá
mysl a začínají chápat Písmo svaté, jak o tom v dnešním evangeliu mluví
sv. Lukáš… Pane, otevírej mé srdce i můj rozum pro tvé slovo, které mě vede
k životu!

Volby do pastorační rady
Chvála Kristu.
Bratři a sestry, v sobotu večer a v neděli po mších svatých
se v našich farnostech uskuteční volby do pastorační rady.
Vím, že díky stále ještě omezené účasti na bohoslužbách
nebudete moci každý z vás vyjádřit svou volbu, jak by to
mělo být, ale domnívám se, že samotný výsledek při těchto
volbách to neovlivní co do kandidátů, spíše jen do počtu
hlasů.
Volby do pastorační rady mají ve farnosti proběhnout při
změně duchovního správce a poté jednou za čtyři roky,
alespoň tak je to napsáno ve Stanovách pro pastorační rady.
V nich se také uvádí význam pastoračních rad:
Pastorační rada spolupracuje s farářem při vytváření
farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle
slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk
4,32). Pro plodnou činnost pastorační rady je společná
modlitba a vzájemná důvěra mezi všemi zúčastněnými
základním předpokladem. Připravenost k spolupráci, k vzájemnému naslouchání
a porozumění je nezbytná.
A dále se zde píše: Na základě povinnosti věřících podílet se na učitelském, pastýřském
a kněžském úřadě (všeobecné kněžství) nese pastorační rada spoluodpovědnost za šíření

poselství spásy a proměnu pozemského řádu duchem evangelia podle Kristova příkazu:
„Budete mi svědky.“
Dále se ve Stanovách pro pastorační rady určuje, že rada má mít 2-6 členů zvolených
farním společenstvím a 2-6 členů jmenovaných farářem dle jeho uvážení. Je to tedy
rozdílné oproti ekonomické radě, která je pouze jmenována farářem.
Pastorační rada se ustanovuje na dobu 4 let. Zvolen může být každý katolík starší 18 let,
který je ochoten plnit úkoly pastorační rady a právo volit má každý katolík starší 15 let,
který patří do farnosti, v níž se volby uskutečňují.
Smyslem pastorační rady, když to vyjádřím nějak jednoduše, je hledání cest, jak přivést
co nejvíce lidí ke Spasiteli, Kristu Pánu. Něco menšího od pastorační rady nežádejme.
Rada s přívlastkem „pastorační“ poukazuje k latinskému slovu „pastor“, pastýř. Dobrý
Pastýř, to je Kristus, a my za ním chceme jako malé stádečko pastorační rady vést další
ovečky.
Prosím vás, bratři a sestry, o modlitbu za budoucí pastorační rady ve všech našich
farnostech.
Buďte s Bohem a buďte v tomto světě solí, jak o tom mluví náš Pán.
P. Václav Fojtík

Žehnání polí, luk a zahrad
Kolem svátku svatého Marka evangelisty (25. dubna) se konají modlitby za úrodu. Letos svátek
sv. Marka připadá na neděli. Pobožnost vykonáme ve Špičkách, kde se nachází v začátku cesty na
Hluzov kamenný sloupek s vyobrazením druhého evangelisty, který dali postavit Ondřej Anders
s manželkou Amálií v místech, kam chodilo o svátku sv. Marka prosebné procesí. Po závěru svatých
misií v neděli 10. května roku 1925 byl redemptoristou P. Františkem Schollerem tento sloupek
požehnán.
Pobožnost zahájíme v kostele sv. Šimona a Judy v 15:00 litaniemi ke všem svatým a v procesí
(pandemického typu) vyjdeme k obrázku, kde svěcenou vodou skropíme pole, louky, pastviny, zahrady
a sádky. Budeme se modlit za hojnou úrodu i za ochranu před bouřkami, krupobitím a jinými pohromami.
Bože, tys už při stvoření světa rozhodl, aby země vydala zeleň a plodiny nejrůznějšího druhu, ty
poskytuješ semeno k setí i úrodu; dej, ať lidská práce provázena tvým štědrým požehnáním přináší
bohaté ovoce a tvůj lid ať tě už tady i na věčnosti bez ustání chválí za to, že ho zahrnuješ množstvím
svých darů. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Každou naši slzu, úzkost i temnotu vzal Ježíš na sebe…
Pochopila jsem, že v každém kříži a v každé bolesti, které prožíváme, se tajemným způsobem ukrývá
Ježíš, který z lásky vzal na sebe všechno naše utrpení. A tak když přijde nějaké trápení, slavím, protože
spolu s ním přichází i on.
Toto zjištění pro mě bylo převratné. I utrpení je tedy možnost setkat se s „Ježíšem ukřižovaným“.
Náhle mi zasvítila slova z Bible: „Z toho jsme poznali Lásku: že Kristus za nás položil svůj život“ (1 Jan
3,16). Byl to neuvěřitelný objev. V té chvíli jsem si připadala jako zasažená ohnivým šípem, natolik mě
pronikla myšlenka, že Ježíš za mě dal svůj život. Viděla jsem v novém světle, že Bůh je Láska. A k tomu
miluje mě osobně, a to natolik, že za mě položil svůj život, vzal na sebe každou mou slzu, úzkost, temnotu
i každé mé zranění, a svou nesmírnou láskou to vše proměňuje.
Potkávala jsem mnoho mladých lidí, kteří se neustále motali v kruhu, a začalo mi docházet, že
potřebují projít nějakou vnitřní proměnou, která jim ukáže nové a krásnější obzory. Potřebují prožít

setkání se Vzkříšeným, jenž na sebe vzal všechno utrpení, aby nadlehčil a zmírnil naše kříže; který na
sebe vzal smrt a porazil ji, aby nám daroval už tady na zemi plnost své radosti.
Vzpomněla jsem si i na Ježíšova slova: „To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval
vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život“ (Jan 15,12-13). Zakusila jsem,
že láska je silnější než smrt.
Ježíš také věděl, že mu moc lidí za jeho smrt na kříži nepoděkuje, dokonce ani ti, kteří mu provolávali
slávu: „Hosana synu Davidovu!“. Ale rozhodl se zemřít i z lásky ke mně a vyzývá nás, abychom milovali
stejnou láskou jako on: tohle je míra lásky, kterou nám předal, když za nás prolil svou krev. Chtěla jsem
rovněž žít evangelium naplno. Řekla jsem si, že i kdyby mně hrozilo cokoliv, tak v odpovědi na Ježíšovu
lásku to má smysl.
www.pastorace.cz

KÓD PRO DARY NA OPRAVU KOSTELA

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

PÁN BŮH ZAPLAŤ!

Ohlášky:
 Výuka náboženství bude v tomto týdnu takto: v pondělí 4. třída 1215 a ve středu
2. třída 1100.
 V měsíci květnu a červnu proběhne příprava dětí z hustopečské farnosti (pouze
čtvrťáků a páťáků) k prvnímu svatému přijímání vždy ve čtvrtek v 19:00
v hustopečském kostele.
 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 18. 4. do 25. 4. 2021
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Za živou a † rodinu Pospíšilovu
a Kramolišovu

Špičky

9:30

Na úmysl dárce

Bělotín

11:00

Za živé a † farníky

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

Špičky

17:30

Za Bohumila Hraba, manželku, syna, živou
a † rodinu, rodiče z obou stran a dvo

Hustopeče

7:00

Za Marii Pajdlovou, manžela a živou rodinu

Černotín

17:30

Bělotín

17:30

Hustopeče

18:00

Za živou a † rodinu Jiřího Gregorka a dvo

Špičky

17:30

Za † Josefa Sukala a živou a † rodinu

Hustopeče

8:00

Za živé a † farníky

4. neděle velikonoční

Černotín

9:30

25. 4.

Za † Antonii a Vojtěcha Rekovy, rodiče,
sourozence a dvo

Patrocinium

3. neděle velikonoční

18. 4.

Pondělí
19. 4.
sv. Ema

Úterý
20. 4.

Úmysl mše svaté

sv. Hugo

Středa
21. 4.
sv. Anselm

Čtvrtek
22. 4.
sv. Leonid

Pátek
23. 4.
sv. Vojtěcha, svátek

Sobota
24. 4.
sv. Jiří

Bělotín
Hustopeče

11:00

Za ž ivé a † farnı́ky a obč any Bě lotı́na

19:00

(tichá) eucharistická adorace

Tel. na faru:

mobil: 733 741 614

https://www.ihustopece.cz/farnost/

