Ročník XVI.

30. květen 2021

Číslo 22.

Nejsvětější Trojice

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Dt 4,32-34.39-40
2. čtení: Řím 8,14-17
Ev.: Mt 28,16-20
Žl 33

Blaze lidu, který si Hospodin
vyvolil za svůj majetek.

Kapka rosy z Božího slova: V závěru evangelia sv. Matouše se výslovně mluví o všech
osobách Nejsvětější Trojice... Od křtu je Trojjediný Bůh přítomen v mém srdci,
a tak i o mně platí, že je Bůh se mnou stále – po všechny dny mého života.

Biřmování
Chvála Kristu.
Tento úvodní článek farního zpravodaje
patří především mládeži, ale jistě ne
pouze jí.
Letos na podzim, počátkem nového
školního roku, dá-li Pán, by měla
v našich farnostech začít příprava na
přijetí svátosti biřmování, svátosti, která
je součástí uvedení do křesťanského
života. Vedle svátosti křtu a eucharistie
patří k základnímu vybavení věřícího
pro život v Kristu. Podobně jako na cestě
do hor je zapotřebí mít dobrou obuv,
svačinu a dostatek sil, v životě křesťana
svátosti křtu, eucharistie a biřmování
představují toto základní vybavení na
cestu následování Krista. Křtem jako by sis nasazoval obuv na nohy, eucharistií
nabíráš zásoby na tuto cestu, biřmováním bereš s sebou nutné doplňky, které si cesta
žádá, jako jsou někdy pláštěnka, jindy sluneční brýle, mačky, mobilní telefon apod.,
což je kolikrát pro cestu nezbytné a může být i životně důležité. Ano, do hor se dá jít
i nalehko, ale hory jsou zrádné.

Biřmování se nazývá svátostí dospělosti ve víře, neboť je přijímána tím, kdo je
schopen se samostatně zamyslet nad důvody víry a převzít za křesťanskou víru i její
předávání odpovědnost, což je základním rysem dospělosti.
Společná příprava k přijetí svátosti biřmování je vhodná také pro dospělé, kteří
uvažují, že by přijali křest či byli v dětství pouze pokřtěni. Velkou výhodou společné
přípravy je vzájemná možnost sdílení své víry i pochybností, které člověka mohou
provázet.
Příprava k přijetí svátosti biřmování je otevřena všem ve věku od 15 let (dle
zvážení již žáci 9. ročníku ZŠ). Nejpravděpodobněji by příprava měla probíhat jednou
za čtrnáct dní vždy v pátek od 19:00 na faře v Hustopečích a slavnost udílení svátosti
biřmování by se mohla uskutečnit na podzim v roce 2022, dá-li Pán. Přihlašovat se
můžete prostřednictvím vyplněných přihlášek, které naleznete v kostelech našich
farností. Ostatní, již biřmované, prosím o modlitbu za chystanou přípravu na
biřmování.
Duchu Svatý, sestup k nám, dej své světlo temnotám, v jasu lásky nech nás žít!
P. Václav Fojtík

Prohlášení českých a moravských biskupů
v situaci ustupující pandemie v naší zemi
Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši,
díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem ochromila
běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu.
Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost
k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a obrovská šance využít
všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to byla doba, kdy
jsme si z lidského hlediska sáhli na dno, kdy onemocnělo a zemřelo nemálo
našich blízkých a přátel.
Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši
bližní měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, že
i Církev zde přiložila ruku k dílu, což není nic navíc, protože služba Bohu a služba
člověku je do ní vepsána samotným Zakladatelem.
Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus. K němu
také patří návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě. Technické
prostředky byly v době, kdy pandemie doléhala plnou silou, důležitým
nástrojem, jak zachovat alespoň něco a nějakým způsobem z toho, co činí Církev
Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění. Avšak je potřeba mít stále na mysli, že
skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné. Proto si Vás
dovolujeme povzbudit, abyste se postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při
zachování příslušných hygienických opatření a s potřebnou mírou opatrnosti.
Sledování mše svaté v televizi a na sociálních sítích, nechť je nadále k dispozici
nemocným a těm, kteří do kostela nemohou. Je však načase, abychom si my
ostatní opět připomněli, že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání
Desatera a že ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě. Je rovněž na místě,

abychom projevili Bohu vděčnost za překonání této vlny pandemie a přicházeli
do kostela poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve.
Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit Pána i zpěvem.
Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají
Biskupové Čech, Moravy a Slezska

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 25. 5. 2021 je
310 305,- Kč (z toho se v kasičkách za minulý měsíc vybralo 41 600,- Kč).
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Svatá Anežko, oroduj za nás!

Ohlášky:
 Příprava dětí z hustopečské farnosti na první svaté přijímání proběhne ve středu v 19:00
v kostele v Hustopečích.
 V týdnu bude první pátek v měsíci, budu navštěvovat nemocné, budou adorace
a zpovídání před bohoslužbou.
 V sobotu 5. června v 11:00 bude v kostele v Hustopečích pokřtěna Amélie Drahošová.
 Při slavnosti Božího Těla vykonáme tradiční Eucharistický průvod k oltářům. Prosím
osoby, které mají na starosti výzdobu oltářů na Boží Tělo, anebo jiné funkce, aby
vypomohly i v tomto roce.
 Na církevní školy se vybralo v Bělotíně 4.692,- Kč, v Černotíně 4.720,- Kč, v Hustopečích
13.590,- Kč a ve Špičkách 1.800,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 30. 5. do 6. 6. 2021
Liturgický
kalendář

Nejsvětější Trojice
30. 5.

Pondělí
31. 5.
Navštívení Panny
Marie, svátek

Úterý
1. 6.

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Špičky
Nejdek

9:30
11:00

Za živé a † farníky a občany Nejdku

Hustopeče

14:45

Májová pobožnost na hřbitově
(začátek v kostele)

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

Špičky

17:30

Hustopeče

7:00

Bělotín

17:30

Černotín

17:30

sv. Justin, památka

Středa
2. 6.

Úmysl mše svaté
Za Františka a Jarmilu Blažkovy,
syna Pavla, Václava a Anežku Trčálkovy,
syna Václava, živé a † rodiny a dvo
Za živé a † farníky

Na poděkování PB za dar zdraví s prosbou
o Boží ochranu a Boží požehnání
pro živé rodiny

sv. Marcelin a Petr

Čtvrtek
3. 6.
sv. Karel Lwanga
a druhové

Pátek
4. 6.

Hustopeče

18:00

Špičky

17:30

sv. František Caracciolo

Sobota
5. 6.
sv. Bonifác, památka

Těla a Krve Páně Hustopeče
6. 6.
Měsíční sbírka

8:00

Bělotín

11:00

Hustopeče

19:00

Tel. na faru:

Za živé a † farníky
Za Annu Kostrošovou, manžela a syna
a Františka Vozáka, rodiče, 2 bratry,
Bohdanu Skýpalovou
a Margitu Mačutkovou
Za † Anastázii a Zdeňka Schneiderovy

a za živou a † rodinu Schneiderovu
a Hložkovu
Za † manžela Ladislava Dohnala
k nedožitým 75. narozeninám
a za živou rodinu
Na poděkování za 59. let společného života
s prosbou o požehnání do dalších let
(tichá) eucharistická adorace

mobil: 733 741 614

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

