Ročník XVI.

5. září 2021

Číslo 36.

23. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Iz 35,4-7a
2. čtení: Jak 2,1-5
Ev.: Mk 7,31-37
Žalm 146

Duše má, chval Hospodina!

Kapka rosy z Božího slova: „Effatha!“ – „Otevři se!“, říká Pán hluchoněmému
člověku… Tato slova jsou ale určena i mě, protože ještě více než o otevření uší
se jedná o otevření mého nitra pro Boží slovo a pro přijetí bližních.

Otevřené dveře
Bratři a sestry, v apoštolské exhortaci papeže
Františka z roku 2013 Evangelii gaudium se píše:
„Církev je povolána k tomu, aby byla vždycky
otevřeným domem Otcovým. Jedním z konkrétních
znamení této otevřenosti jsou všude otevřené dveře
kostelů, aby se někdo, kdo chce následovat hnutí
Ducha a přiblížit se Bohu, nesetkal s chladem
zamčených dveří.“
Na konci loňského školního roku při pastorační radě
v Černotíně byl představen návrh nechávat během dne
otevřený kostel, aby se umožnilo kolemjdoucím
zastavit se na chvíli v předsíni kostela k modlitbě či
pouhému prohlédnutí kostela. Když mi bylo řečeno, že
nebude problém najít někoho, kdo by ráno kostel
otevřel a večer zavřel, byl jsem nadšen a hned
souhlasil. Stejně tak jsem se od svého nástupu do
sídelní farnosti v Hustopečích snažil vždy po ranní
modlitbě nechat předsíň kostela otevřenou až do
večera, kdy kostel zavírám. Jak je někdy jednoduché zprostředkovat druhým setkání s Kristem!
Nejčastější obavy, proč zůstávají kostely přes den stále v mnoha farnostech zavřeny, je strach
z krádeže či vandalismu, čímž zlo vítězí nad dobrem. Péče o církevní majetek se takto může
stát bariérou, kterou sami vytváříme a díky ní druhým zavíráme dveře před Kristem. Snadno
by o nás mohla platit ona Ježíšova výtka: Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci!

Zavíráte před lidmi nebeské království. Sami do něho nevstupujete, a těm, kdo chtějí vstoupit,
v tom zabraňujete.
Papež František pak pokračuje: „Ale jsou i další dveře, které také nemají být zavřeny. Všichni
se mohou určitým způsobem účastnit církevního života, všichni mohou být součástí
společenství a ani dveře svátostí by neměly být zavírány z ledajakého důvodu. Platí to zejména
o svátosti, která je „branou“ – o křtu. Eucharistie, byť představuje plnost svátostného života,
není odměnou pro dokonalé, nýbrž velkorysým lékem a pokrmem slabých. Tato přesvědčení
mají také pastorační důsledky, kterými jsme vyzváni se zabývat s rozvahou a odvahou.
Častokrát se chováme jako kontroloři milosti, a nikoli jako její nástroje. Církev ale není
celnice, je otcovským domem, kde je místo pro každého i s jeho úmorným životem.“
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.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Většina lidí pochybuje o lásce
Křesťan si ve svém srdci musí znovu připomínat, že je milovaným Božím dítětem. Každý z nás totiž
vnitřně o lásce pochybuje a samozřejmě i o lásce Boží. Tuto pochybnost zasel do srdce člověka Zlý.
Snaží se nám namluvit, že Bůh je nepřítelem naší svobody, že si nepřeje, abychom byli šťastní. Snaží
se nám namluvit, že Bůh je zachmuřeným a přísným soudcem a nedokáže mít pochopení s našimi
křehkostmi. Abychom pochopili a opravdově prožili, že jsme milovanými Božími dětmi, musíme přijít
k Ježíšovu srdci!
„Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho
a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé
jho netlačí a mé břemeno netíží.“ (Ježíš; Mt 11,28-30)

Pojďte ke mně! Ne s vlastními zásluhami, ale s tím, co vás unavuje a obtěžuje. Pojďte ke mně, aniž
byste maskovali, jak na tom skutečně jste, co není v pořádku a v čem jste slabí. Pojďte ke mně a otevřete
mi své srdce, vyprávějte mi o svém soužení i o svých hříších!
Pojďte ke mně! Ve mně najdete odpočinek, po němž tolik toužíte, a pokoj, po němž prahnete! Není
těžké přijmout mou vůli, protože mé jho netlačí a mé břemeno netíží.
Když upneme svůj pohled na Ježíše „tichého a pokorného srdcem“ a začneme jej skutečně
poslouchat, osvobodíme se od břemene náboženství. Náboženství, které je chápáno jen jako výkon
obřadů, zásluh, skutků a povinností.
V Ježíši se zjevuje tvář milujícího Boha, který má moc naplnit nejhlubší touhy duše každého člověka.
Víra osvobozená od břemene náboženství se mění ve zkušenost přijetí nové, shůry pocházející síly. Její
přijetí člověku dovoluje neúnavně běžet – téměř jako na orlích křídlech – vstříc lásce, která nás předchází
a učí toužit po tom, co slibuje.
„Pojďte!“ Když nás Ježíš takto zve, dobře ví, že skutečné utrpení se snaží člověka uzavřít do samoty
a potopit do bahna zoufalství. Ježíš neočekává, že ti, kteří trpí pod tíhou zla, k němu přijdou ze své
vlastní iniciativy. A protože je miluje, sám se k nim obrací se svým pozváním „Pojďte ke mně“ a jde jim
vstříc.
Ježíš se obrací k unaveným, sklíčeným a vysíleným nešťastníkům, kteří už vůbec nevěří, že existuje
nějaká útěcha. A on to velmi dobře ví: Mimo něj totiž žádná útěcha ani pomoc neexistuje. Proto se k nám
obrací se svým pozváním: „Pojďte ke mně!“ Kéž bys přijal jeho pozvání!
Není důležité, kolik námahy, času a planých nadějí jsi už vložil do svého úsilí najít nějakou pomoc.
Pokud se ti zdá, že už nemůžeš ani o kousek dál a už už se zhroutíš, udělej ještě jeden krok, a najdeš
odpočinek: „Pojďte ke mně!“ A pokud by někdo byl tak vysílen, že už nedokáže udělat ani tento jediný
krůček, stačí jeden jediný povzdech: Už samotná touha po Ježíši znamená přijít k němu.
www.pastorace.cz

Ohlášky:
 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.).
 Výuka náboženství bude zahájena: V Černotíně v pátek 10. září od 13:15, v Bělotíně
v pondělí 13. 9. v 11:15, v Hustopečích v pondělí 13. září pro 3. a 4. třídu ve 12:30, pro 5.-9.
třídu ve 14:00, ve středu 15. září v 11:30 pro 1. a 2. třídu. Přihlášky odevzdávejte ve škole
třídnímu učitelům.
 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.

Pouť na Svatý Hostýn
Tradiční pouť našich farností na Svatý Hostýn vykonáme ve čtvrtek 7. 10.
Mše svatá bude na Hostýně v 9:30. Před ní můžete využít příležitost ke
svátosti smíření. V 11:00 h. bude křížová cesta, ve 13:00 h. svátostné
požehnání a návrat domů.
Napište se prosím na list papíru v kostelích! Cena dopravy bude 100 Kč.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 5. 9. do 12. 9. 2021
Liturgický
kalendář
23. neděle v mezidobí

5. 9.
Měsíční sbírka

Pondělí
6. 9.

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Za Marii a Josefa Pavlicovy,
živou a † rodinu

Špičky
Bělotín
Hustopeče

9:30

Poděkování za 60 a 65 let života

11:00
19:00

Za živé a † farníky

Špičky

17:30

Za † Ludmilu Vašinkovu, manžela, živou a †
rodinu Hýžovu, Vašinkovu, Němcovu a dvo

Hustopeče

7:00

Černotín

17:30

Bělotín

17:30

Za † Josefa Dostalíka, živou a † rodinu
Kučerovu a Dostalíkovu

Hustopeče

18:00

Za † Stanislava Hostašu, † rodiče, bratry
a za živou rodinu

sv. Magnus

Úterý
7. 9.

Úmysl mše svaté

(tichá) eucharistická adorace

Za † rodinu Garaiovu

sv. Melichar Grodecký

Středa
8. 9.
Narození Panny Marie,
svátek

Čtvrtek
9. 9.
sv. Petr Klaver

Pátek
10. 9.
bl. Karel Spinola

Sobota
11. 9.
sv. Emil

Hustopeče

12:00

Špičky

17:30

Patrocinium

24. neděle v mezidobí

12. 9.

Na poděkování PB a PM za 50 let
společného života s prosbou o Boží
požehnání a ochranu pro celou rodinu
do dalších let
Za Jana Bartošíka, manželku, 2 bratry,
živou rodinu a za Antonína Heralta,
manželku a živou rodinu

Hustopeče
Černotín

8:00

Bělotín

11:00

Za † tatínka Vojtěcha Kociána,
živou a † rodinu a dvo

Hustopeče
Hustopeče

15:00
19:00

Svátostné požehnání

Za živé a † farníky a občany Hustopečí

9:30

(tichá) eucharistická adorace

Tel. na faru: mobil: 733 741 614
E-mail: fahustopecenb@ado.cz
https://www.ihustopece.cz/farnost/

