Ročník XVI.

29. srpen 2021

Číslo 35.

22. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Dt 4,1-2.6-8
2. čtení: Jak 1,17-18.21b-22.27
Ev.: Mk 7,1-8.14-15.21-23
Žalm 15

Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku?

Kapka rosy z Božího slova: V dnešním evangeliu Pán smutně cituje proroka Izjáše:
„Tento lid mě ctí pouze rty, jejich srdce je však daleko ode mě.“ …Pane,
nedopusť, aby tato slova někdy platila i o mně!

Na začátku nového školního roku
Bratři a sestry, několik posledních prázdninových dnů brzy vystřídá nový školní
rok se svým pracovním tempem a řádem. Věřme, že se scénář minulého roku nebude
již ani v nejmenším opakovat a že budou moci učitelé vyučovat a žáci se učit, lidé
setkávat, neomezeně slavit bohoslužby a že 3R (rozestupy, roušky, ruce) se posunou
o dvě písmena vpřed k 3P (přitulení, políbení, pohlazení) a opět budeme testovat spíše,
než sebe bacily, zda mají nad námi navrch, když je budeme v sobě nosit a přecházet.
Kupříkladu jaké výzvy stojí na začátku školního roku?
Pro děti
V měsíci září zahájíme výuku náboženství.
Pro nový školní rok opět vychází brožurka Dětem a rodinám, která má napomoci
společné modlitbě v rodině.
Pro kluky
S novým školním rokem bych rád přivítal nové chlapce u oltáře jako ministranty,
zvlášť dorostence, řekněme třeťáky, čtvrťáky, páťáky, ale samozřejmě i chlapce
jiného věku.
Pro děvčata a chlapce
Schola? Už se kolem ní mluvilo. Bude znovuobnovena či založena zcela nová k slávě
Boží?
Nejen pro mládež
Příprava na přijetí svátosti biřmování bude zahájena od 1. října. Vhodná i pro ty, kdo
uvažují o přijetí křtu.

Pro všechny
Do nového školního roku s čistým srdcem po zpovědi! Kvůli pandemii mnozí dlouho
odkládali svátost smíření. Možnost přistoupit ke svátosti smíření je vždy minimálně
30 minut před každou mší svatou (vyjma neděle ve Špičkách, Bělotíně, Černotíně).
S pozdravem a požehnáním
P. Václav Fojtík

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 24. 8. 2021 je
540.050,- Kč (z toho se v kasičkách za minulý měsíc vybralo 41.907,- Kč).
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Svatá Anežko, oroduj za nás!

Efekt motýlích křídel - štafeta dobra
Když jsem byl malý, žili jsme s rodiči v pátém patře pařížského činžáku s vodovodním
kohoutkem na pavlači a se záchodem o několik pater níž... Na prázdniny jsme pochopitelně
nikam nejezdili. Neměli jsme na to. Jediná cesta, která mi otevřela srdce k širším obzorům,
a následně i k myšlenkám na Stvořitele, byla, když mě matka vzala do Alp kvůli průduškám.
Na rok mě tam pak svěřila jedné křesťanské rodině. Tito lidé tak měli částečný podíl na mé
výchově. Zažil jsem u nich laskavou péči v kulisách nádherných hor, kde jsem rád pozoroval
kamzíky na útesech.
Skutečnost, že jsem potkal lidi, kteří mají rádi ostatní a pomáhají jim, posílila mou víru.
Nikdy totiž nevíme, kam až dosáhne náš i drobný skutek lásky a co všechno může způsobit.
Znáte efekt motýlích křídel, tu energii dobra, která se přenáší z člověka na člověka a dotýká
se srdcí? Ježíšovo poselství v evangeliu je výzvou ke sdílení talentů, darů, k dělení se o věci,
včetně těch duchovních.

Každý z nás jsme vybaveni k tomu, abychom mohli působit ve svém okolí dobro. Nikdo
není tak „chudý“, aby nemohl nějakým způsobem pomoci druhým (slovem povzbuzení,
nasloucháním atd.). I chudý člověk se ale může chovat jako „boháč“, když se uzavře do sebe.
A naopak boháč se srdcem chudého se může s druhými dělit.
Milujme druhé, milujme je v malých věcech, drobnostech. I když jsme každý z nás nějak
zraněný, máme každý schopnost milovat, pomáhat si a sdílet se, dřív než bude příliš pozdě.
Láska je jediný prostředek schopný zabránit zkáze světa.
Jsme na tomto světě jen na chvíli, a proto neztrácejme čas, který nám byl dán, a milujme
lidi i navzdory jejich slabostem a nedokonalostem. Kdo si neumazal ruce, patrně je
nepoužívá... Bylo by bláznovstvím snít o dokonalosti. Musíme přijmout naše omezení a mít
rádi.
www.vira.cz

Ohlášky:
 V týdnu bude první pátek v měsíci, budu navštěvovat nemocné, budou adorace
a zpovídání před bohoslužbou.
 Dle výzvy našich biskupů se můžeme připojit k modlitbám za nadcházející volby:
Sestry a bratři, vyzýváme k tomu, abychom přispěli k obnově naší země
osvědčenými prostředky: modlitbou a postem. Čtyřicet dní před volbami se vytrvale
modleme za jejich dobrý výsledek. Může se tak například dít společnou modlitbou
desátku růžence „Který Ducha Svatého seslal“ ve farnostech či v rodinách,
přímluvami za dar moudrosti pro voliče i kandidáty během bohoslužeb, stejně jako
při společné modlitbě doma. První pátek v měsíci říjnu by bylo velmi vhodné se
společně postit na tento úmysl.
 Děti dnes dostanou brožurku na nový školní rok, která je určena k společné modlitbě
v rodinách a kam si mohou vlepovat samolepky, které budou dostávat vždy na závěr
nedělní mše svaté.
 Putování ke křížům se uskuteční v neděli 5. září. Sraz ve 14:00 h. před kostelem
v Černotíně. Zakončení bude na výletišti v Lipí opékáním špekáčků (přibližně od
16:00 h.).
 Začíná nový školní rok, proto prosím rodiče, aby přihlásili děti do hodin náboženství.
Přihlášku vyplní všichni, i ti, kteří již výuku náboženství navštěvovali. Přihlášky
dostanou děti od třídních učitelů.
 Modlitební společenství bude ve čtvrtek v 19 h. na faře v Hustopečích. Zveme
všechny zájemce o společnou modlitbu a četbu Písma svatého.
 Příprava k přijetí svátosti biřmování, dá-li Pán, bude zahájena od 1. října v setkáních
vždy v pátek od 19:00 na faře v Hustopečích nad Bečvou jednou za čtrnáct dní.
Přípravu může nastoupit každý pokřtěný ve věku od 15 let (dle zvážení již žáci
9. ročníku ZŠ). Pokud by někdo z dospívajících či dospělých, dosud nepokřtěný, měl
touhu být pokřtěn, může se na křest připravit rovněž prostřednictvím těchto setkání.
Přihlašovat se můžete do konce září prostřednictvím vyplněných přihlášek, které
naleznete v kostelech našich farností. Ostatní, již biřmované, prosím o modlitbu za
chystanou přípravu na biřmování.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 29. 8. do 5. 9. 2021
Liturgický
kalendář

22. neděle v mezidobí

29. 8.

Pondělí
30. 8.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

9:00

Za městys Hustopeče nad Bečvou
a ž ivé a † obč any

Černotín

9:45

Za živé a † farníky

Bělotín

11:00

Za rodiče Tylichovy, sestru Svatavu,
za živou a † rodinu

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

Špičky

17:30

Za spolupracovníky Milana a Pavla
a další a jejich rodiny

Hustopeče

7:00

Černotín

17:30

Za Josefa Brzobohatého, Josefa Rýpara
a spolupracovníky

Bělotín

17:30

Za † rodiče Strnadlovy, dceru Věrku,
syna Karla a dvo

Hustopeče

18:00

Za živou a † rodinu Rušarovu, Růskovu,
Horákovu a Šromovu

Dub

14:00

Za živé a † farníky a občany Dubu

Černotín

17:30

Hustopeče

8:00

Za Marii a Josefa Pavlicovy,
živou a † rodinu

Špičky

9:30

Poděkování za 60 a 65 let života

Bělotín

11:00

Za živé a † farníky

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

sv. Fiakr

Úterý
31. 8.

Za † Petra Koberta a † rodiče

sv. Rajmund

Středa
1. 9.
sv. Jiljí

Čtvrtek
2. 9.
sv. Justus

Pátek
3. 9.
sv. Řehoř Veliký,
památka

Sobota
4. 9.
sv. Růžena z Viterba

23. neděle v mezidobí

5. 9.
Měsíční sbírka

Tel. na faru:

mobil: 733 741 614

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

