Ročník XVI.

6. červen 2021

Číslo 23.

Těla a Krve Páně

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Ex 24,3-8
2. čtení: Žid 9,11-15
Ev.: Mk 14,12-16.22-26

Vezmu kalich spásy
a budu vzývat jméno Hospodinovo.
Žl 116

Kapka rosy z Božího slova: V evangeliu si znovu připomínáme první mši svatou
v dějinách lidstva… Pane, chci přistupovat s velkou vděčností ke stolu, kde se
mi ty sám dáváš za pokrm!

Slavnost Těla a Krve Páně
Chválena a velebena budiž bez ustání
Nejsvětější svátost oltářní!
Přítomnost Krista v Nejsvětější svátosti je
pro Církev Božím královstvím mezi námi,
je to nebeské království podobné pokladu,
ukrytému v poli. Když ho člověk najde,
zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá
všechno, co má, a to pole koupí.
Svatý Jan Pavel II. napsal encykliku
s názvem Ecclesia de Eucharistia – Církev
žije z eucharistie. Svátek Božího Těla je pro
nás vnější příležitostí, jak toto vnitřní
přesvědčení můžeme vyjádřit. Slavením mše
svaté, modlitbou, písní, pokleknutím, průvodem a uvědomělým a zbožným pokleknutím
– je zde Pán a Spasitel, Ženich nevěsty
Církve.
Při svátku Božího Těla můžeme vzpomenout fatimského chlapce, sv. Františka Marta, kterého 13. května v jubilejním roce
2000 papež Jan Pavel II. blahořečil, po sedmi letech ve stejný den byl pak papežem
Františkem svatořečen. Byl svědkem spolu se svou sestrou Hyacintou a sestřenicí
Lucií svědkem zjevení Panny Marie v roce 1917.

Jeho eucharistická úcta je obdivuhodná. Po zjeveních Panny Marie, která
probíhala 13. v měsíci od května do října, kdy byly děti zvlášť vybízeny k modlitbě
růžence a k přinášení obětí za hříšníky, se František velmi často uchyloval do
ústraní, aby se modlil. Když jej děvčata hledala a on viděl, že se přibližují, jen
pozvedl do výše ruku, v níž svíral růženec, aby jim dal na vědomí, že se modlí jeden
z těch mnoha růženců, které přislíbil Panně Marii: „Ach, Panno Maria! Budu se
modlit tolik růženců, kolik budeš chtít!“
Když mu bylo zjeveno, že bude z tohoto světa brzy vzat, místo školy zůstal
v kostele před svatostánkem, aby těšil Pána Ježíše. Z kostela odcházel, až jej sestra
Lucie vracející se ze školy vyzvedla. Když potom ležel v nemoci na lůžku, trpěl
a sám nemohl jít před svatostánek, aby těšil Ježíše, vyzýval alespoň své blízké, aby
pozdravovali Ježíše místo něho. Zemřel v jedenácti letech.
S pozdravem a požehnáním
Na kolena padejme,
hluboce se klanějme.
Pána svého ve svátosti
vroucně vzývejme.
P. Václav Fojtík

Pozvání k účasti na Mezinárodním
eucharistickém kongresu v Budapešti
Pro církev má od jejích počátků veliký význam pouť, tedy putování na místa, kde se
ve společenství a v modlitbě zvlášť intenzivně setkáváme s druhými i s Pánem. Cílem
poutí zpravidla bývají chrámy či sanktuária, ale jeden druh pouti překonává hranice
konkrétních míst. Zaměřuje se přímo na Nejsvětější Svátost oltářní, kdekoliv se kolem ní
scházíme. Je to eucharistický kongres.
Slovo „kongres“ možná zní trochu úředně, ve skutečnosti jde o náboženské setkání,
které je příležitostí ve společenství prožít a oslavit skutečnost, že Eucharistie je
největším darem, který nám Pán odkázal. Kromě eucharistických kongresů
v jednotlivých diecézích či zemích – v České republice byl naposledy před šesti lety – se
pravidelně koná také kongres mezinárodní, organizovaný Svatým stolcem. Ten nejbližší
je svolán do Budapešti v termínu od 5. do 12. září letošního roku a papež František
plánuje osobně předsedat slavnostní závěrečné mši svaté v neděli 12. září.
Rádi bychom Vás proto do Budapešti co nejsrdečněji pozvali – každého osobně i celá
farní či jiná společenství.
Aby byl eucharistický kongres skutečně světový, musí začínat už na úrovni
jednotlivých farností. S myšlenkou na to, že se s námi ve stejných chvílích spojují
křesťané z celého světa, postavme Eucharistii do centra svých společných aktivit.
Zdůrazněme již letošní oslavy Těla a Krve Páně („Božího Těla“), pořádejme adorace,
místní poutě i vzdělávací akce, modleme se společně za to, aby mezinárodní
eucharistický kongres byl bohatým duchovním přínosem pro nás i pro svět.
Kdo by se chtěl zapojit do české delegace mířící do Budapešti, může sám či přes
duchovního správce kontaktovat Poutní centrum královéhradecké diecéze, které přípravu

cesty koordinuje. E-mail: poutnik@bihk.cz nebo telefon: 731598752. Potřebné
informace najdete rovněž na stránkách www.cirkev.cz. Doufejme, že cestování po
Evropě – za předepsaných hygienických podmínek – bude bezproblémové. Blíže budou
jednotliví účastníci informováni podle vývoje. Ostatní věřící vyzýváme, aby se
k eucharistickému kongresu připojili modlitbou právě ve farnostech či jiných
společenstvích.
Vaši čeští a moravští biskupové

Díky eucharistii se ´měním v Ježíše´...
V životě často prožíváme nejrůznější boje a utrpení. Někdy musíme učinit rozhodnutí, která jsou
v rozporu s našimi plány a občas se dokonce od toho, co bychom si sami přáli, diametrálně odlišují. Na
své cestě také musíme opakovaně bojovat s nepřítelem, který se nás neustále snaží oklamat a svést
na scestí. Mnohdy si připadáme opuštění a odmítnutí. Pohled na Ježíše, za nímž kráčíme, se nám pak
snadno rozplyne před očima. Uvědomujeme si, že často ztrácíme odvahu a potřebujeme posilu,
abychom vůbec byli schopni v cestě pokračovat.
Ježíš nám dal eucharistii jako pokrm na cestu. Neustále hovoříme o tom, že máme kráčet životem
s Ježíšem. Jenže být Ježíšovým učedníkem a následovat ho po celý život může být náročné a obtížné.
Občas mu říkám: „Můj Pane, běžíš moc rychle, zpomal trochu, já ti nestačím. Sotva popadám dech.“
Ale Pán mi odpovídá: „Jen pojď, přidej.“
Svatý Augustin obohatil vnímání eucharistie touto úvahou: když jíme obyčejnou stravu, jídlo se
v našem těle mění a stává se jeho součástí. Z jídla se tedy stává mé tělo a má krev. Když ale
přijímáme Ježíše v eucharistii, účinek je naprosto opačný. Pokrm, jímž je eucharistie, se nestává
součástí mého těla, ale Ježíš mě proměňuje v sebe. Když přijímám eucharistii, měním se v Ježíše.
Přijímáním eucharistie se stále více uskutečňuje to, o čem píše sv. Pavel: „Nežiji už já, ale žije ve mně
Kristus“ (Gal 2,20).

KÓD PRO DARY NA OPRAVU KOSTELA

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

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 6. 6. do 13. 6. 2021
Liturgický
kalendář

Místo

Těla a Krve Páně Hustopeče
6. 6.
Měsíční sbírka

Pondělí
7. 6.

Čas
8:00

Bělotín

11:00

Hustopeče

19:00

Špičky

17:30

Černotín

17:30

Hustopeče

14:00

Bělotín

17:30

Hustopeče

18:00

Černotín

17:30

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín
Hustopeče

11:00
19:00

Úmysl mše svaté
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

sv. Robert

Středa
9. 6.
sv. Efrém Syrský

Čtvrtek
10. 6.
sv. Maxim

Pátek
11. 6.
Nejsvětějšího srdce
Ježíšova, slavnost

Sobota
12. 6.
Neposkvrněného srdce
Panny Marie, památka

11. neděle v mezidobí

13. 6.

Requiem za † Jaroslavu Grohmannovou

Za † Antonii Hrachovcovou, manžela,

sourozence, rodiče z obou stran a dvo

Za † Antonína Petržílka a rodiče z obou
stran
Za Cecilii Kopřivovou, manžela Josefa, zetě
Vratislava, rodiče, sourozence Škrhlovy,
Kopřivovy, Pavézkovy a živou rodinu a dvo
Na poděkování za prokázaná dobrodiní,
za Boží pomoc a ochranu PM pro rodinu
Vaculovu a Duchoňovu
Za živé a † farníky
(tichá) eucharistická adorace

Ohlášky:
 V úterý z důvodu kněžské pouti na Svatém Hostýně nebude ranní mše svatá.
 Příprava dětí z hustopečské farnosti na první svaté přijímání proběhne ve čtvrtek
v 19:00 v kostele v Hustopečích.
 Modlitební společenství bude ve čtvrtek v 19 h. na faře v Hustopečích. Zveme všechny
zájemce o společnou modlitbu a četbu Písma svatého.
Tel. na faru:

mobil: 733 741 614

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

