Ročník XVI.

9. květen 2021

Číslo 19.

6. neděle velikonoční

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Sk 10,25-26.34-35.44-48
2. čtení: 1 Jan 4,7-10
Ev.: Jan 15,9-17
Žl 98

Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.

Kapka rosy z Božího slova: Jsme Božími přáteli. O tom nás ujišťuje následující
evangelium. Bůh nás nechce mít za otroky, kteří mu slouží ze strachu. Touží,
abychom byli radostnými spolupracovníky na jeho díle. Děkujme Pánu za
obrovský dar jeho přátelství!

Křesťané považují náboženskou svobodu za nejdůležitější ze všech lidských
práv, protože přímo souvisí s věčným osudem člověka, se smyslem života v čase
a věčnosti. Náboženská svoboda znamená, že každý člověk může svobodně
vykonávat, hlásat a také měnit svou víru, aniž by mu v tom bránila společnost
a stát.
200 milionů, 240 milionů, 260 milionů, 340 milionů – tak z roku na rok roste
počet pronásledovaných křesťanů ve světě. Každý osmý křesťan trpí nějakou formou
útlaku nebo diskriminace. Počet křesťanů zavražděných z náboženských důvodů se
loni zvýšil o 60 %, když pro víru přišlo o život 4761 křesťanů – třináct každý den.
4277 křesťanů bylo vězněno bez procesu a téměř vždy na základě smyšlených
obvinění. V klasifikaci států se situace jednoznačně zhoršila. Zeměmi extrémního
pronásledování jsou Severní Korea, Afghánistán, Somálsko, Libye, Pákistán, Eritrea,
Jemen, Irán, Nigérie, Indie, Irák a Sýrie. Nejčastější příčinou diskriminace je
radikální islám, etnické konflikty v Africe, represe ze strany komunistického režimu
v Číně, hinduistický extrémismus v Indii a organizovaný zločin ve Střední Americe.
Jednou ze zemí s extrémním pronásledováním je Nigérie, kde bylo za posledních 12
let zabito téměř 35 000 křesťanů a statisíce byly násilně vysídleny. Protikřesťanské

útoky džihádistů zaznamenáváme v dalších zemích Afriky, jako např v Mosambiku.
Zprávy o únosech, nucených sňatcích a islamizaci nezletilých nemuslimských dívek
v Pákistánu a dalších islámských zemích jsou na denním pořádku.
Pod tlak se dostávají křesťané i na Západě. Bývalý mezinárodní prezident CSI
Herbert Meier pronesl již před 15 lety tato stále platná slova: „Svoboda svědomí,
vědeckého bádání a tolerance patří neodmyslitelně k dědictví západních zemí. Je
formulována v přirozeném právu a je s ním nerozlučně spojena. Díky tomu stála
Evropa po staletí v první linii. Dnes ale vidíme, že se toto dědictví Evropy ztrácí
a věřící křesťané jsou konfrontováni s dvěma hrozbami - stále agresivnějším
sekularismem a relativismem, a na druhé straně s rostoucím vlivem islámských
skupin.“
Nezájem veřejného mínění
Je příznačné pro sekularizovaného „ducha doby“, že utrpení a svědectví
křesťanů, jakkoliv velké a zřetelné, není v centru pozornosti veřejnosti. V době, která
se považuje za moderní, osvícenou a progresívní, máme povinnost být na straně lidí,
kteří jsou za svou víru, šikanováni, biti, mučeni a vražděni.
Solidarita
s pronásledovanými má biblický základ v prvním listu apoštola Pavla Korintským –
„Trpí-li jedna část, trpí s ní části všechny“ (12.26). V praktické rovině jsou
křesťané často jediní, kdo mohou pomoci. Buďme proto s pronásledovanými
křesťany v modlitbách alespoň o 6. neděli velikonoční!
Monika Kahancová,
výkonná ředitelka CSI ČS

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.
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.
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.
Během několika dní bude zahájena stavba lešení kolem věže kostela v Hustopečích. Prosím,
abychom průběh oprav provázeli také modlitbou. O přímluvu můžeme vzývat např. svatou
Anežku Českou v této modlitbě:

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.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 9. 5. do 16. 5. 2021
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

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

Černotín

9:30

Za živé a † farníky

Bělotín

11:00

Hustopeče

19:00

6. neděle velikonoční

9. 5.

Pondělí
10. 5.

Za † Josefa Maláta, živou a † rodinu

Malátovu a dvo
(tichá) eucharistická adorace

Heřmanice 17:30

Za rodinu Glogarovu

Hustopeče

7:00

Za † Jiřího, Žofii a Jana Zemánkovy

Černotín

17:30

Na poděkování za přijatá dobrodiní
a za požehnání pro živou rodinu

Čtvrtek
13. 5.

Bělotín

16:30

Nanebevstoupení
Páně, slavnost

Hustopeče

18:00

Za Boží požehnání a pomoc pro rodinu
Spáčilovu a celou † rodinu a dvo
Za živou a † rodinu Hubovu a Hrabinovu

Hustopeče

18:00

Černotín

17:30

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín
Hustopeče

11:00
19:00

sv. Jan z Avily

Úterý
11. 5.
sv. Ignác z Láconi

Středa
12. 5.
sv. Pankrác

Pátek
14. 5.
sv. Matěje, apoštola,
svátek

Sobota
15. 5.

Za † Valentina a Miladu Gregorkovy,

sv. Žofie

7. neděle velikonoční

16. 5.

a dvo

Tel. na faru:

dceru Evu, živou a † rodinu Gregorkovu,
Dudovu a Klusákovu
Za Josefa Plesníka, Vladimíra Rýpara,
Zdenka a Františku Malíkovy, synovce,
rodiče, za živou rodinu a dvo
Za Marii a Bohumíra Hubovy, rodiče, živou
a † rodinu Hubovu, Jamborovu a Ryšavou
Za Vlastimilu Kuchařovou a Danu
Glosovou, rodiny Kuchařovy, Glosovy,
Kundrátovy a poděkování za dar zdraví
Za živé a † farníky
(tichá) eucharistická adorace

mobil: 733 741 614

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

