Ročník XVI.

20. červen 2021

Číslo 25.

12. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Job 38,1.8-11
2. čtení: 2 Kor 5,14-17
Ev.: Mk 4,35-41

Oslavujte Hospodina,
neboť jeho milosrdenství trvá navěky.
Žl 107

Kapka rosy z Božího slova: Souvislost evangelia s prvním čtením jasně ukazuje, že
Ježíš je mocný Boží Syn. Na učedníky padá bázeň… Je dobře, že se dnes víc než
dřív zdůrazňuje Boží láska a milosrdenství. To by mě ovšem nemělo vést k tomu,
aby bázeň a úcta z mého vztahu k Bohu vymizely.

Bratři a sestry, tuto neděli v kostele
Povýšení sv. Kříže v Hustopečích, dá-li
Pán, přijme jedenáct dětí poprvé Tělo
a Krev Páně, svaté přijímání. Víme, že to je
velká událost. K prožití takové slavnosti
napomáhá krása liturgie, bohoslužba
okrášlená květinami, zpěvem, doprovodem
hudebních nástrojů, zapamatovatelnou promluvou, apod. Vedle prožitku ze slavnosti
samé je však ještě důležitější věc: život
z této Nejsvětější svátosti. Hluboká víra ve
skutečnou přítomnost Krista jako Chlebu
života, bez něhož nelze žít. Tuto touhu po
přijímání Těla a Krve Páně, vedoucí
k věčnému životu, vyprošujme letošním
Jedenácti i nám samotným.
V prvním roce kněžské služby v Kroměříži jsem v nemocnici navštívil starší
a hodnou paní Květu, abych jí posílil Nejsvětější svátostí. Už si přesně nepamatuji,
zda to byla před, anebo po operaci srdce,
kterou podstoupila. Píšu o tom, neboť právě

v neděli má Květa svátek. Když jsem tedy došel k jejímu lůžku a společně jsme se
pomodlili, ještě než jsem jí podal svaté přijímání, požádala mě, zda bych jí nemohl
svátost, kterou jsem nesl v bursičce (pozlacené nádobce, která slouží k přenášení
Eucharistie nemocným), přiložit na to místo, které je nemocné a potřebuje uzdravení.
Při setkání s takovou vírou jsem neváhal. Ona pak řekla: „Lékaři dokážou mnoho, ale
ne vše.“ Operace se zdařila.
S modlitbou za děti prvokumunikanty a jejich rodiče
P. Václav Fojtík

„Jsem zde, čekal jsem tě. Dnes ráno jste byli u svatého přijímání a já potom čekám
na malý projev vděčnosti. Uvědomte si, co to znamená být u svatého přijímání,
a nepoděkovat! Tobě by to nepřipadalo jako projev tvrdosti srdce? Já jsem se zcela
daroval svým dětem – kdo chce, může si vzít. A kdo si bere, bere si celé nebe, protože
nebe, to jsem já. Ať ti tato milost nezevšední, ať je to vždy tvoje první svaté přijímání.
Trpíš tím, jak jsi ubohá. Představ si chudou dívku, která ukázala bohatému pánu
paláce veškerou ošklivost svého šatu a dostala od něho nové šaty. Pán by jí je jistě
nenabídl, kdyby se neponížila a neukázala mu svou bídu. On je plný soucitu – jeho
srdce čeká jen na to, aby byla vyslovena prosba o pomoc. V tom je celá jeho taktnost.
Kolikrát jsem ti to dal poznat! Jen si vzpomeň. Hned jak jsi udělala první krok ...
všechno ti vyšlo natolik vstříc, že sis říkala: „To je On!'
Mysli na mou všudypřítomnou lásku. Já jsem stále zde. Polož svou hlavu na mé
srdce, protože to mi dělá radost. A co ty, nejsi šťastnější? Nuže tedy? 'Kdybys znala
Boží dar a kdo je ten, se kterým mluvíš!' ... Přijď ke mně a přiveď s sebou ostatní.
Nemohu snad léčit na dálku? Stačí, když mi řekneš jejich jména. Víš přece, že někteří
lékaři nepotřebují ani vidět nemocného. Když mi říkáš o těch, za které prosíš, já je
vidím, a cožpak já nejsem ten nejlepší Lékař? Ano, také tebe chci vyléčit z tvé slabé
víry, z tvého života, který je spíš po mém boku než ve mně, z toho, jak málokdy a slabě
vnímáš mou přítomnost. Mysli na tohle: můj velký Přítel, můj Snoubenec není
nepřítomen. Je jenom neviditelný a nehmatatelný, ale je tady, v bláznovství lásky.
A vezmeš z mé lásky a obětuješ mi ji, jako by byla tvá. Chceš? Tuto noc... hned...
navždy...“
Z duchovního deníku Gabriely Bossis, www.vojtechkodet.cz

Velké věci zrají nenápadně
Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno; ať spí, nebo je vzhůru,
ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. (Mk 4, 26-27)
Když bratr Roger zakládal komunitu bratří v malé francouzské vesničce Taizé, nejspíš
netušil, do jakých rozměrů se tato komunita usilující o smíření mezi lidmi rozroste. Dnes je
známá po celém světě a přináší bohaté ovoce.
Podobně tomu bylo i tehdy, když bylo založeno abbé Pierrem hnutí Emauzských domů,
starající se o lidi na okraji společnosti, nebo kongregace Misionářek lásky založená Matkou
Terezou. A i další organizace, řády, hnutí, společnosti, které začínaly s malou hrstkou

„nadšenců“ a později se staly známé po celém světě. Společenství, která začínala v malém
a později v nich našlo pomoc mnoho potřebných.
Nejde však jen o velké věci světových rozměrů. Malé velké věci se mohou dít v našem
každodenním životě na mnoho způsobů: dobré slovo, laskavost, polknutí „jedovaté sliny“,
přání dobra... A také například i při narovnávání mezilidských vztahů. Poprosíme-li někoho
o odpuštění a smíření, mnohdy stačí jen pár slov. A padnou-li tato slova na úrodnou půdu,
budou-li druhou stranou přijata, můžeme už zde na zemi zakoušet radost a pokoj.
K našim plánům je dobré přizvat Ježíše, důvěřovat v jeho pomoc a nechat se jím vést.
Velké věci zrají v tichu a nenápadně.
www.vira.cz

KÓD PRO DARY NA OPRAVU KOSTELA

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

Ohlášky:
 Po mši svaté v pondělí ve Špičkách bude následovat společná adorace vděčnosti.
 Výuka náboženství byla ukončena v minulém týdnu.
O H L Á Š K Y
V sobotu 26. VI. ve 1200 hod. budou ve farním kostele sv. Jiří
v Bělotíně sezdáni slečna Alexandra Kovářová z Hranic a pan
Marek Vyka z Bělotína.
Přejeme do společné cesty životem stálé Boží požehnání,
ochranu a pomoc.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 20. 6. do 27. 6. 2021
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Za živé a † farnı́ky

Černotín

9:30

Za † Marii Pavelovou, syna a dvo

Hustopeče

10:00

Za děti, které přistoupí k 1. sv. přijímání
a jejich rodiče a sourozence

Bělotín

11:00

Za † rodinu Vychodilovou, Zá branskou

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

Špičky

17:30

Hustopeče

7:00

Za Františka Rambouska, manželku, bratra
a jejich rodiče

Černotín

17:30

Za † syna Jana, manžela Vojtěcha, rodiče,
živou rodinu a dvo

Bělotín

17:30

Za syna Karla Ondřeje

Hustopeče

18:00

Za † Zdeňku Váhalovou, manžela a živou

Černotín

17:30

Hustopeče

8:00

Na poděkování PB za dar kněžství

13. neděle v mezidobí

Špičky

9:30

Za živé a † farnı́ky

27. 6.

Bělotín

11:00

Za tatínka Aloise Tedlu, maminku, živou
a † rodinu Tedlovu, Lašákovu a dvo

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

12. neděle v mezidobí

20. 6.

Pondělí
21. 6.
sv. Alois Gonzaga,
památka

Úterý
22. 6.
sv. Jan Fisher
a Tomáš More

Středa
23. 6.
sv. Josef Cafasso

Čtvrtek
24. 6.
Narození sv. Jana
Křtitele, slavnost

Pátek
25. 6.
sv. Vilém

Sobota
26. 6.

Úmysl mše svaté

a dvo

rodinu

sv. Jan a Pavel

Tel. na faru:

mobil: 733 741 614

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

