Ročník XVI.

13. červen 2021

Číslo 24.

11. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Ez 17,22-24
2. čtení: 2 Kor 5,6-10
Ev.: Mk 4,26-34
Žl 92

Dobré je chválit Hospodina.

Kapka rosy z Božího slova: Někdy se mi může zdát, že přes veškerou mou snahu
a touhu Boží život v mém srdci neroste a neprohlubuje se. Možná se ale mýlím.
Boží království často přichází a roste skrytě a nenápadně!

Anglický spisovatel Chesterton napsal: „Jako děti
jsme byli vděční tomu, kdo nám na Vánoce naplnil
punčochy nadílkou. Proč nejsme vděční Bohu za to,
že nám dal do punčoch nohy?“
Ať už kdo punčochy nosí, či nikoli, Bohu být
vděční musíme. Uvidím-li, že někdo sám sebe plácá
po ramenou a tvrdí, že to, co má, si sám musel tvrdou
prací vydobýt, pak je zajisté na té nejlepší cestě do
pekla, kde se láska vytratila. A vlastně už teď je
nešťastný, protože nemá, komu by poděkoval. Dárek
v punčoše či pod vánočním stromečkem jen potvrzuje,
že nás někdo má rád. Nohy v punčoše či v kalhotách
jsou pak výzvou pro každodenní vděčnost, podobně
jako bezpočet dalších skutečností našeho života.
Asi před dvěma týdny nás biskupové ve svém
prohlášení, které bylo otištěno také ve farním
zpravodaji, vyzvali k projevům vděčnosti. Napsali:
„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.“
Bratři a sestry, po dlouhé a náročné době pandemie (věřme, že již kulminovala,
a i kdyby ne), je čas Bohu „společně“ poděkovat. Zároveň jej odprosit, neboť doba
pandemie nezůstala bez poskvrny (zloba, lež, strach, bezohlednost, povýšení zdraví

nad nebe, nedůvěra v Boha, apod.). Samozřejmě jej také poprosit o jeho požehnání,
novou sílu, věrnost, ochranu a správné pochopení znamení této doby.
Rád bych se tedy jako váš duchovní otec k výzvě našich biskupů připojil s konkrétním
pozváním k „díkuvzdání“.
Ve všech farnostech se uskuteční společná eucharistická adorace s modlitbami
smírnými, děkovnými i prosebnými, abychom společně vyjádřili, že za vším, co se
děje ve světě, nevidíme dílo náhody, nýbrž přímé a laskavé vedení Boží prozřetelnosti.
V našich kostelech budou od této neděle připraveny označené krabičky, do nichž
můžete vložit vaše sepsané osobní poděkování a prosby s ohledem na to, co je kvůli
pandemii za námi či před námi. Tyto modlitby bych pak při společné adoraci před
svátostným Spasitelem předčítal.
Byl bych rád, kdyby se této společné adorace vděčnosti zúčastnil pokud možno
každý, ať už v jakémkoli kostele.
Termíny adorací:
Bělotín: V rámci adoračního dne, který připadá na středu 16. června, kdy od 10:30
bude v bělotínském kostele vystavena Nejsvětější svátost k tiché adoraci. V 17:30
bude slavena mše svatá a po ní společná adorace vděčnosti.
Černotín: Ve čtvrtek 17. června bude v 17:30 slavena mše svatá a po jejím skončení
bude následovat společná adorace vděčnosti.
Hustopeče nad Bečvou: V pátek 18. června v 18:00 bude slavena mše svatá a po
jejím skončení bude následovat společná adorace vděčnosti. Mše svatá a adorace
bude místo čtvrteční přípravy dětí k prvnímu svatému přijímání.
Špičky: V pondělí 21. června bude v 17:30 slavena mše svatá a po jejím skončení
bude následovat společná adorace vděčnosti.
S pozdravem a požehnáním
P. Václav Fojtík

Ohlášky:
 Na středu 16. 6. připadá adorační den pro farnost Bělotín. V 1030 bude vystavena Nejsvětější
Svátost Oltářní k soukromé adoraci až do 17:30 kdy bude mše sv. a po ní bude následovat
společná adorace vděčnosti. Přijďte se, prosím, poklonit Ježíši svátostnému a pomodlit se za
své rodiny a farnost. Zároveň je to den vzájemných modliteb s bohoslovci kněžského
semináře – bohoslovci se tento den modlí za nás, proto pamatujme i my na ně.
 Po mši sv. ve středu v Bělotíně, ve čtvrtek v Černotíně a v pátek v Hustopečích bude
následovat společná adorace vděčnosti.
 Příprava dětí k prvnímu svatému přijímání bude místo čtvrtku v pátek v rámci mše svaté
a adorace.
 Nácvik na slavnost prvního svatého přijímání a první svatá zpověď pro prvokomunikanty,
jejich rodiče a sourozence bude v sobotu v 9 hod. v kostele v Hustopečích.
 Bankovní účet farnosti, zřízený pouze pro účely oprav hustopečského kostela:
296308046/0300. PÁN BŮH ZAPLAŤ!

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 13. 6. do 20. 6. 2021
Liturgický
kalendář

11. neděle v mezidobí

13. 6.

Pondělí
14. 6.

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín
Hustopeče

11:00
19:00

Heřmanice 17:30

sv. Anastáz

Úterý
15. 6.

Hustopeče

7:00

sv. Vít

Středa
16. 6.
sv. Benon (Zbyněk)

Čtvrtek
17. 6.

Adorační den

sv. Jan Nepomuk
Neumann, památka

12. neděle v mezidobí

20. 6.

(tichá) eucharistická adorace
Za † z Heřmanic v minulém roce:

paní Markusovou, paní Tomanovou
a paní Randýskovou
Za † Vlastu Janovskou a manžela, snachu

Dobromilu, živou rodinu a dvo

17:30

Za bohoslovce

Černotín

17:30

Na poděkování PB a PM za dar života
k 90-tinám a Boží požehnání do dalších let

Hustopeče

18:00

Za Štěpánku a Vladislava Vinklárkovy,
2 syny, snachu, vnuka, za živou a † rodinu

Špičky

17:30

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Hustopeče

10:00

Bělotín

11:00

Hustopeče

19:00

sv. Marina

Sobota
19. 6.

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 † farnı́ky

Bělotín

sv. Řehoř Barbarigo

Pátek
18. 6.

Úmysl mše svaté

Tel. na faru:

a dvo
Za † Marii Schindlerovou, manž ela, ž ivou
a † rodinu a dvo
Za živé a † farnı́ky

Za děti, které přistoupí k 1. sv. přijímání
a jejich rodiče a sourozence
Za † rodinu Vychodilovou, Zá branskou

a dvo
(tichá) eucharistická adorace

mobil: 733 741 614

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

