Ročník XVI.

25. duben 2021

Číslo 17.

4. neděle velikonoční

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Sk 4,8-12
2. čtení: 1 Jan 3,1-2
Ev.: Jan 10,11-18

Kámen, který stavitelé zavrhli,
stal se kvádrem nárožním.

Žl 118

Kapka rosy z Božího slova: Pán Ježíš nám dokázal, že je naším dobrým pastýřem,
protože za nás položil svůj život. Můžeme si tedy být jisti, že nás neopustí
v žádné naší zkoušce. Vždyť mu na nás velmi záleží!

Svatý Jiří, mu edník a mocný přímluvce
Chvála Kristu.
Bratři a sestry, po týdnu, poblíž svátku sv. Jiří vám
posílám pozdrav a vyprošuji ochranu tohoto mocného
přímluvce.
Každý, kdo navštíví krásný, barokní kostel v Bělotíně,
nejen, že nepřehlédne, ale vůbec nemůže při pohledu
na oltářní obraz zůstat nezasažen kopím svatého Jiří.
Tuto zbraň světec neobrací proti nám, ale proti draku,
jehož vydává na smrt, aby o život nepřišla královská
dcera. Legendární výjev není báchorkou, ale
manifestací boje dobra se zlem, který se stává
každodenní realitou našeho života. Svatý Jiří s čistým
srdcem, odvahou a v síle vítězného Krista osvobozuje
celé město od nepřítele, draka, odvěkého hada.
Dne 24. dubna je slavena liturgická památka svatého
Jiří, mučedníka. Tento světec patří ke Čtrnácti svatým
pomocníkům a ve světě je velmi uctíván, jak v katolické církvi, tak v církvích východních.
Myslím, že právě na osobě svatého Jiří lze velmi dobře sledovat fenomén „legendy“, tedy
literárního žánru, který popisuje skutečnosti slovy jinotajů s očima víry otevřenými
dokořán.

Svatý Jiří se narodil ve 3. století v Kappadokii, dnešním Turecku. Legendární zprávy
vyprávějí o jeho odvaze a síle, kterou projevil v Libyi, poblíž města Kyréna. Tam ve
velkém jezeře sídlil drak, který svým dechem mnohé otravoval. Král vydal rozhodnutí,
aby mu denně předkládali dvě ovce a později ovci a člověka k utišení jeho zlosti. Stalo se,
že los, který určoval, kdo se stane denní potravou draka, padl na jedinou královskou dceru.
Král chtěl z královského domu tento ortel setřást, ale nebylo to možné. V slzách propouštěl
dceru. Dívku připravenou na smrt uviděl Jiří, který projížděl krajinou. Když mu dívka
vypověděla svou bolest, Jiří se připravil na souboj s drakem a přemohl jej. Obyvatelé
města se dali na králův rozkaz pokřtít, takže jich bylo pokřtěno na dvacet tisíc, nepočítaje
v to ženy a děti. Jiří pak dal králi čtyři poučení: aby pečoval o chrámy Boží, aby ctil kněze,
aby pilně poslouchal služby Boží a vždy pamatoval na chudé. Poté odešel. Za vlády císařů
Diokleciána a Maximiána, když byl místodržitelem provincie Dacianus, byl Jiří popraven.
Když viděl, jak mnoho křesťanů odpadá od víry, vmísil se jednoho dne do zástupu a volal:
„Všichni pohanští bohové jsou démoni, avšak náš Pán stvořil nebe!“ Hned následovalo
zatčení, výslech a kruté mučení všeho druhu. Jiří vše snášel v síle znamení kříže. Svatý
Jiří je patronem rytířských řádů, skautů, rolníků, vojáků a dalších. Je vzýván jako ochránce
proti válečným nebezpečím, proti moru a pokušením. Rovněž se jeho přímluvě svěřovalo
i příhodné počasí.
Bratři a sestry, dovolme svatému Jiří, aby hrot svého kopí, samým nebem vybroušený,
obrátil i proti temným koutům našeho nitra, aby i tam smrtelně zasáhl sémě starého hada.
Svatý Jiří, oroduj za nás!
P. Václav Fojtík

Nové pastorační rady ve farnostech
Hustopeče:
Biskup Pavel
Bubík Lubomír
Jakešová Dagmar
Hadašová Veronika
Vahala Pavel

Černotín:
Březinová Marie
Juřičková Marie
Kaňovská Marie
Mynářová Lucie
Šnejdrla Pavel

Špičky:
Novotný Radek
Vaculová Jiřina
Vyhnánek Gabriel
Vyhnánková Jaroslava

Bělotín:
Bezděková Markéta
Duda Martin
Mrázková Jarmila
Ondřejová Mária

Jména členů nových ekonomických rad budou zveřejněna v příštím čísle
zpravodaje.

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.

KÓD PRO DARY NA OPRAVU KOSTELA

Bankovní účet farnosti, zřízený pouze pro účely oprav hustopečského kostela:
296308046/0300.
Finanční stav účtu farnosti pro opravy hustopečského kostela k 20. dubnu
2021 je 161 410,- Kč (z toho se v kasičkách vybralo 50 490,- Kč). Všem dárcům
Pán Bůh zaplať. Svatá Anežko, oroduj za nás!

Ohlášky:





Květen je měsíc Panny Marie a májových pobožností.
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.
Do pokladniček Postní almužny se vybralo v Bělotíně 3.238,- Kč, v Černotíně 4.471,- Kč,
v Hustopečích 15.063,- Kč a ve Špičkách 1.346,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
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 25. 4. do 2. 5. 2021
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Hustopeče

8:00
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Černotín

9:30

25. 4.

Patrocinium

Pondělí
26. 4.

Za živé a † farníky
Za † Antonii a Vojtěcha Rekovy, rodiče,

sourozence a dvo

Bělotín

11:00

Za ž ivé a † farnı́ky a obč any Bě lotı́na

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

Špičky

17:30

Na poděkování za prokázaná dobrodiní,
za Boží pomoc a ochranu PM pro rodinu
Vaculovu a Duchoňovu

Hustopeče

7:00

Černotín

17:30

Bělotín

17:30

Hustopeče

18:00

Černotín

17:30

Hustopeče

8:00

Za živé a † hasiče z Hustopeč, Milotic
Poruby a Vysoké

Špičky

9:30

Za živé a † hasiče ze Špiček a Kunčic

Bělotín

11:00

Za † Karla Ondřeje na 1. výročí úmrtí

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

sv. Richarius

Úterý
27. 4.

Úmysl mše svaté

Za † P. Františka Líznu

sv. Zita

Středa
28. 4.
sv. Petr Chanel,
sv. Ludvík Maria
Grignion

Čtvrtek
29. 4.
sv. Kateřiny Sienské,
svátek

Pátek
30. 4.
sv. Zikmund

Sobota
1. 5.

Za † Ludmilu Vikovou, manžela,

† Aloise Sohra a živou rodinu

Na poděkování PB za dar života s prosbou
o Boží požehnání do dalších let
Za živou a † rodinu Veverkovu,

Šindlerovu, Poláškovu, Žemlovu a dvo
Za živé a † hasiče z Černotína a Hluzova

sv. Josef, dělník

5. neděle velikonoční

2. 5.

Tel. na faru:

mobil: 733 741 614

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

