Ročník XVI.

16. květen 2021

Číslo 20.

7. neděle velikonoční

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Sk 1,15-17.20-26
2. čtení: 1 Jan 4,11-16
Ev.: Jan 17,11b-19
Žl 103

Hospodin si zřídil na nebi trůn.

Kapka rosy z Božího slova: „Posvěť je pravdou,“ prosí za své učedníky (i za nás)
Ježíš svého Otce. Snaha o to, abychom žili, mluvili i jednali pravdivě, je
základním předpokladem k tomu, abychom se mohli stávat opravdovými
křesťany.

Chvála Kristu.
Bratři a sestry, pamatujete si na svůj křest? Většina
z vás asi odpoví: „Byli jsme ještě v peřince,
děťátka, novorozeňátka, jak bychom si mohli své
znovuzrození v Kristu pamatovat?“ Někdo byl
pokřtěn jako větší dítě, v dospívání nebo v dospělosti – ten by jistě nějakou vzpomínku uvedl.
A když se zeptám: Pamatujete si na své
biřmování? To byste již s vyprávěním začali...
Pán Bůh mi v životě dopřál určitou úsporu. Datum
mého křtu i biřmování se sešlo v týž den, jen
s rozdílem sedmnácti let, psal se 22. květen. Je to
pro mne výhoda, stačí si pamatovat jediné datum,
a můžu také říci, je to snad i znamení. Křest
a biřmování patří k sobě! Spolu se svátostí Těla
a Krve Páně patří ke svátostem, které uvádějí do
křesťanského života. Tyto svátosti udělují tomu,
kdo je přijímá, stejně jako ostatní čtyři další,
posvěcení a posilu. Přijímání svátostí je tedy

i vyznáním: chci být spojen s Kristem a toužím po jeho pomoci. Důvodem přijímání
svátostí je pak samozřejmě víra. Bortí-li se tedy víra, přestává se vidět smysl svátostí,
člověk si sám ospravedlňuje vlastní život a spoléhá již jen na své síly, případně začíná
laškovat s jinými bohy.
Bratři a sestry, patrně koncem měsíce června proběhne v Hustopečích slavnost
prvního svatého přijímání – pro posvěcení a pro posilu. U prvního svatého přijímání
se však nesmí nikdo zastavit. Následuje druhé, třetí atd., stejně jako druhá, třetí a další
a další svatá zpověď. Následně pak pro posvěcení a pro posilu také svátost biřmování,
svátost manželství, případně kněžství, pomazání nemocných.
V sobotu 22. května, den před slavností Seslání Ducha Svatého, dá-li Pán, si
připomenu křest i biřmování, přijmu Tělo a Krev Páně, poděkuji Pánu Bohu za dar
svátostí. Ve 14:00 u kaple v Heřmanicích pak požehnáme restaurovaný obraz Panny
Marie Pomocné. Připomeneme si, že vedle svátostí k posvěcení a posile máme také
jiné viditelné znamení neviditelné Boží milosti, a sice Milostiplnou a Pomocnou,
Matku Boží, Pannu Marii.
Vítězná Ochrano Moravy, zůstaň Matkou lidu svému a veď nás k Ježíši!
V den svátku Panny Marie Fatimské, 13. května
P. Václav Fojtík

Obsah fatimského poselství: zlo nemá poslední slovo
Ježíš říká: „Ve světě budete mít soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět.“ (srov. Jan
16,33) Fatimské poselství nás vybízí, abychom důvěřovali tomuto příslibu.
V roce 1917 se u portugalského městečka Fatima zjevila třem dětem – pastýřům Panna Maria. Toto
zjevení patří mezi církví uznaná. Klíčové „tajemství“ zjevení zní: „Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.“ Co
to znamená?
Fatimské zjevení mělo tři hlavní části („tajemství“): V prvním šlo o vidění pekla, ve druhém o úctu
k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, v úvodu třetí části tajemství zazněla výzva k pokání a obrácení
a končí obrazem plným naděje: žádné utrpení není marné a právě církev trpící, církev mučedníků se pro
člověka stává ukazatelem při hledání Boha.
Co znamená fatimské poselství jako celek? Co říká konkrétně nám? Tak, jak jsou jednotlivé události
představeny, patří již minulosti. Kdo by očekával vzrušující apokalyptická zjevení o konci světa nebo
o směru dějin, musí být zklamán. Fatima nenabízí uspokojení pro naši zvědavost, ostatně křesťanská
víra vůbec nechce a nemůže být soustem pro naši zvědavost. To, co zůstává, je: výzva k modlitbě jako
cestě ke „spáse duší“ a ve stejném smyslu volání po pokání a obrácení.
Klíčové „tajemství“ zní: „Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.“ Co to znamená? Srdce otevřené Bohu,
očištěné nahlížením na Boha, je silnější než pušky a jakékoli jiné zbraně. Mariino fiat, slovo jejího srdce,
změnilo dějiny světa, protože na tento svět přivedlo Spasitele a díky tomuto „ano“ se Bůh mohl stát
člověkem v našem prostoru a zůstává jím navždy.
Vidíme a stále zakoušíme, že zlo má v tomto světě moc. Má moc, protože naše svoboda se stále
odvrací od Boha. Avšak od doby, kdy sám Bůh přijal lidské srdce, a obrátil tak svobodu člověka k dobru,
k Bohu, nemá svoboda ke konání zla poslední slovo. Od té doby platí slova: „Ve světě budete mít
soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět.“ (srov. Jan 16,33) Fatimské poselství nás vybízí,
abychom důvěřovali tomuto příslibu.
www.maria.cz

KÓD PRO DARY NA OPRAVU KOSTELA

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

Ohlášky:
 Od pondělí by měla začít stavba lešení kolem věže hustopečského kostela. Dojde
k omezení pohybu v okolí staveniště.
 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.
 V sobotu 22. května v 10:00 bude ve farním kostele v Hustopečích pokřtěna Meda
Horáková.
 V sobotu 22. května ve 14:00 se u kaple v Heřmanicích uskuteční požehnání
restaurovaného obrazu Panny Marie Pomocné.
 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.
 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 16. 5. do 23. 5. 2021
Liturgický
kalendář

7. neděle velikonoční

16. 5.

Pondělí
17. 5.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

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

Bělotín

11:00

Za živé a † farníky

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

Špičky

17:30

Na úmysl dárce

Hustopeče

7:00

Za manžele Orságovy, syna, rodiče a dvo

Černotín

17:30

Za † Vladislava Tomečku, syna Marka,

Bělotín

17:30

Za rodiče Kociánovy, živou a † rodinu a dvo

Hustopeče

18:00

Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života

Špičky

17:30

Za † Jiřího Trusinu, živou a † rodinu
Trusinovu a Navrátilovu

Hustopeče

8:00

Za živé a † farníky

Černotín

9:30

Za † rodiče Kuchařovy, sestru Marii,
synovce, dvo a živou rodinu

Bělotín

11:00

Poděkování PB a PM za 60. let společného
života, s prosbou o zdraví do dalších let

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

sv. Paschal Baylon

Úterý
18. 5.
sv. Jan I.

Středa
19. 5.
sv. Petr Celestýn

Čtvrtek
20. 5.
sv. Klement M. Hofbauer,
sv. Bernardin Sienský

Pátek
21. 5.

za živou a † rodinu Tomečkovu a dvo

sv. Kryštofa Magallanese

Sobota
22. 5.
sv. Julie

Seslání Ducha Svatého

23. 5.
sbírka na církevní
školy

Tel. na faru:

mobil: 733 741 614

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

