Ročník XVI.

2. květen 2021

Číslo 18.

5. neděle velikonoční

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Sk 9,26-31
2. čtení: 1 Jan 3,18-24
Ev.: Jan 15,1-8

Budu tě chválit, Hospodine,
ve velkém shromáždění.

Žl 22

Kapka rosy z Božího slova: Jak mnoho vynakládáme úsilí, které častokrát přináší
jen pramalý užitek! Dnešní evangelium mluví o tom, v čem je nejdůležitější
předpoklad skutečného (a trvalého!) úspěchu naší práce i našeho života: Jde
o to, abychom byli napojeni na Krista a žili podle jeho vůle. Potom náš život
ponese dobré ovoce.

Chvála Kristu.
Bratři a sestry, v sobotu začal měsíc květen,
měsíc Panny Marie - Matky Boží a Matky naší. Ona
je nejkrásnějším květem, její Syn Ježíš pak
požehnaným plodem jejího života. Tím, že měsíc
máj rozhodně nešetří květem, jako by sám recitoval
Marii své litanie. Sami pak těmto litaniím
porozumíme, uvidíme-li krásu květů, ucítíme jejich
vůni, vnímáme jejich pokoru, když pozorujeme, jak
jejich sláva opadává pro plod, který z nich vzejde;
a třebaže se teď kolem nich točí lecjaká včela,
čmelák, motýl, vědí, že jejich korunou se stane až
plod, který bude mít životodárnou sílu. Nicméně již
květ přináší svůj veliký užitek: potěchu, ozdobu,
výživu. Jak výstižné je tedy přirovnání květu
a plodu k Panně Marii a jejímu Synu!

V evangeliu této neděle uslyšíme, jak Pán Ježíš mluví o sobě jako o vinném kmeni.
Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho
ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic.
Máme zde výrok Syna Božího, který je zároveň Synem pokorné služebnice, Panny
Marie. Ten, jenž jako služebník umývá nohy svým učedníkům, je zároveň Božím
Synem a Život sám - bez Něj nemůžeme činit nic. On je První i Poslední, Živý.
Bratři a sestry, kéž rozumíme litaniím přírody, která je celá dílem Stvořitele a kéž
v květech chudobek, lilií, růží, hvozdíků, fialek a dalších slyšíme jejich chválu
Přesvaté Panny.
S pozdravem a požehnáním
P. Václav Fojtík

JEŽÍŠ NEDOVOLIL VŠEM, ABY HO NÁSLEDOVALI
Dokud jsme Pánu všecko neodevzdali, nenajdeme skutečný trvalý pokoj
Ve chvíli, kdy člověk řekne Bohu „ano“, začíná pro něho nový život. U mnohých
k tomu dojde v konkrétní chvíli, kterou lze určit přesným datem. Když se ohlédnou
zpět na svůj život, mohou si říct: od toho a toho dne jsem začal žít, tehdy jsem se
zrodil ke skutečnému životu. Jiní prožívají svůj vývoj k absolutnímu
a bezpodmínečnému „ano“ postupně: dokud jsme Pánu všecko neodevzdali,
nenajdeme skutečný trvalý pokoj. Jsme povoláni k naprostému odumření starému
životu, aby v nás mohl začít žít Kristus.
Někoho Pán povolává, aby neopouštěl svůj domov
Smyslem pozemského života je umožnit Bohu, aby uskutečňoval svůj plán ve
všem, co náš život obnáší. To může učinit jen tehdy, odpoví-li mu člověk svým
bezvýhradným „ano“. Někoho Pán povolává k tomuto souhlasu mimořádným
způsobem, nabídne-li mu způsob života radikálně zaměřený na něho. Netýká se to ale
zdaleka všech. Ježíš to nedovolil všem, kteří vyslovili přání následovat ho. Posedlému
z Gerazy, kterého osvobodil od zlého ducha, to odmítl (srov. Mk 5,18-19). Víme, že
Mistr mimořádně miloval Lazara, Martu a Marii, a oni přesto nikdy neopustili svůj
domov, aby ho následovali. Každý člověk dostává individuální milost a svou cestu,
kterou mu určil Bůh.
Jestliže nás ale Bůh povolává, abychom všecko opustili a následovali ho,
nebudeme šťastni, dokud to neuděláme.

Ekonomická rada
Hustopeče:
Biskup Pavel
Vahala Zdeněk
Váhala Jan
Vozáková Júlia
Vrána Leopold

Špičky:
Humplík Karel
Novotný Radek
Vacula Pavel

Členové ekonomických rad v Bělotíně a Černotíně budou zveřejněni později.

KÓD PRO DARY NA OPRAVU KOSTELA

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

Ohlášky:










Květen je měsíc Panny Marie a májových pobožností. V Hluzově budou májové v pondělí
a v pátek v 19:00.
V týdnu bude první pátek v měsíci, budu navštěvovat nemocné, budou adorace
a zpovídání před bohoslužbou.
Příprava dětí z hustopečské farnosti na první svaté přijímání proběhne ve čtvrtek v 19:00
v kostele v Hustopečích.
Farní tábor pro děti ve věku od 7 do 15 let proběhne ve dnech 2. 8. – 8. 8. 2021 na faře
v Potštátu. Kapacita ubytování je omezena, proto budou upřednostněni ti zájemci, kteří
se přihlásí dříve. Přihlášky si můžete vzít na stolečku v kostele. Vyplněnou ji pak předejte
P. Václavovi nebo Dáši Jakešové. Přihlášky, prosím, nevhazujte do poštovní schránky. Cena
tábora je 1.800,- Kč.
Na Křesťanská média se vybralo v Bělotíně 3.166,- Kč, v Černotíně 3.314,- Kč,
v Hustopečích 5.537,- Kč a ve Špičkách 1.200,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Opatření platná od 26. IV.: každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest
(tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech rozestupy
2 metry – s výjimkou členů domácnosti – a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru
dezinfikují ruce.
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 2. 5. do 9. 5. 2021
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

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

2. 5.

Špičky

9:30

Za živé a † hasiče ze Špiček a Kunčic

Měsíční sbírka

Bělotín

11:00

Za † Karla Ondřeje na 1. výročí úmrtí

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

Špičky

17:30

Za živé a † farníky

Hustopeče

7:00

Černotín

17:30

Josefa a Václava, dceru Zdenku, 2 zetě
a dvo

Bělotín

17:30

Poděkování PB za 82. let života s prosbou
o další požehnání

Hustopeče

18:00

Za Marii a Václava Šubovy a živou rodinu

Špičky

17:30

5. neděle velikonoční

Pondělí
3. 5.
sv. Filipa a Jakuba,
svátek

Úterý
4. 5.
sv. Florián

Středa
5. 5.

sv. Jan Sarkander

Pátek
7. 5.

Za † Marii Škařupovou, roz. Zemánkovou

a živou rodinu z obou stran
Za † Josefa Kelara, 2 manželky, syny

sv. Gothard

Čtvrtek
6. 5.

Úmysl mše svaté

sv. Benedikt II.

Sobota
8. 5.
Panna Maria,
Prostřednice všech
milostí

Za † Josefa a Miladu Vaculovy, za † syna

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

Hustopeče

19:00

6. neděle velikonoční

9. 5.

Tel. na faru:

Josefa, za živou rodinu Vaculovu a
Duchoňovu, za Boží pomoc a ochranu PM
Za Boženu a Antonína Horákovy, syna Jana,
za živou a † rodinu Horákovu, Horníkovu, za
živé rodiny a za Františka a Anežku Horníkovy,
vnuka Aleše a rodinu Janovskou, Podzemnou,
Papákovu, Marii Horákovou a za dvo
Za živé a † farníky
Za † Josefa Maláta, živou a † rodinu

Malátovu a dvo
(tichá) eucharistická adorace

mobil: 733 741 614

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

