Ročník XVI.

12. září 2021

Číslo 37.

24. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Iz 50,5-9a
2. čtení: Jak 2,14-18
Ev.: Mk 8,27-35
Žalm 116

Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.

Kapka rosy z Božího slova: Petr správně vyznává, že Ježíš je Mesiáš. Pod tímto
slovem si ale představuje spíše osvoboditele a divotvůrce. Slovu o kříži zatím
nedokáže (a zřejmě ani nechce) rozumět. Přichází tvrdé napomenutí… Satanský
není jen očividný hřích – je to vše, co člověka odvádí od Boží cesty.

Stat Crux, dum volvitur orbis
„Kříž stojí, zatímco se kácí svět.“
Před svátkem Povýšení svatého Kříže slavíme patrocinium hustopečského kostela. Každý z nás s díkuvzdáním
a nadějí pohlédněme ke kříži, uctěme jej slovem i v srdci
a křížem se přežehnejme s vyznáním naší víry v Otce,
Syna a Ducha Svatého.
P. Josef Toufar, kandidát blahořečení, pronesl 25. září
roku 1949 při slavnosti svěcení obrazu Ukřižovaného
v chrámu sv. Petra a Pavla v Ledči nad Sázavou
promluvu, v níž uvádí tento skutečný příběh:
Bylo v roce 1915 na ruské frontě v Haliči. V jedné
polské vesnici ležel zálohou prapor vojska plzeňského pluku.
V chatě na kraji vsi bylo pět vojáků, nudili se dlouhou chvílí.
Právě si prohlíželi kříž, který tam stál mezi dvěma stromy. V tom
jeden
mladý voják, a sám Pán Bůh ví, co ho to napadlo za hroznou myšlenku – vezme pušku, namíří na
kříž a volá: Dívejte, hoši, jak ho snesu – rána – druhá – a tělo Kristovo z kříže padá na zem. Na
kříži visela jedna ruka od ramena a druhá od lokte. Večer odešli na frontu. Třetí den ráno vojenským
polním lazaretem procházel P. Vaněk, polní kurát, rodák od Velké Meziříče, který mi ten příběh
vyprávěl. Křik operovaných, pláč, modlitby a klení, chrapot umírajících, to vše v jedné směsici se
neslo k nebi. P. Vaněk přijde také k loži mladého vojáčka smrtelně bledého a táže se ho: „Copak
se ti stalo, vojáčku?“ A vojáček, jako malé dítě se dá do pláče a praví: „Důstojný pane, Pán Bůh
mě potrestal.“ - „Ale ne, bratříčku,“ pravil kněz, „vždyť přece za to nemohls, žes musel jít bojovat.“
- Ne, důstojný pane, mě Pán Bůh potrestal. Prosím vás, zdělejte mně trochu pokrývku a uvidíte.“
Kněz trochu stáhl podušku a viděl, že voják má pravou ruku uraženou až u ramene a levou od lokte.

„To šrapnel mně tak urazil včera ruce, a právě tak a v tom místě, kde jsem já předevčírem ustřelil
ruce Kristu Pánu v polské vesnici. Řekněte to, důstojný pane, všem, že Bůh se nenechá posmívat.“
Slovem, srdcem tebe ctíme, lůžko Pána Ježíše...
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.

Panna Maria Bolestná
Nejstarší zmínky o bolestné Panně Marii a úctě k ní jsou v asketické literatuře z 12. století. O bolestech, které
prožívala, rozjímal údajně ve IV. století na př. sv. Efrém. Téma Mariina utrpení začalo být připomínáno místním
svátkem v roce 1423 v Kolíně nad Rýnem. Podle sv. Ludvíka M. Grignona se mariánská úcta začala rozvíjet až
později, aby lidé, nedostatečně znalí Krista, nebyli od něj odváděni zaměřením se na Mariinu oslavu, aby se
nerozptylovali od toho, co je prvořadé. Na cestě ke Kristu je P. Maria naší starostlivou Matkou a průvodkyní, jejíž
význam, úlohu a postavení zjevuje Duch svatý postupně, jak uzná za vhodné. S tím souvisí i růst mariánských
svátků a titulů sv. Panny a Matky.
První svátek P.M. Bolestné byl ustanoven na odčinění svatokrádeží, kterých od r. 1419, ve spojení s husitskými
válkami, velmi přibývalo a slavil se v pátek po 5. postní neděli. V řádu servitů byl držen od r. 1627 třetí neděli v září
a se slavením votivní mše sv. od r. 1668. Na stejné datum potvrdil slavení památky papež Inocenc XII. Ustanovení
závazné památky pro celou církev zavedl až papež Benedikt XIII. v r. 1727 a s jeho souhlasem byla P.M.
Sedmibolestná prohlášena za patronku Slovenska. Jako hlavní patronku ji pak potvrdil r. 1966 s oficiálním
vyhlášením papež Pavel VI. Od roku 1913 bylo pro slavení závazné památky stanoveno datum 15. září.
Památka Panny Marie Bolestné nás zve k rozjímání o sedmi událostech, kterými bylo poznamenáno její
neposkvrněné srdce.
Bývají označovány číslicí 7, která symbolicky vyjadřuje plnost.
Připomínaných sedmero Mariiných bolestí představuje život naplněný utrpením, kterým procházela ve spojení
se Synem Božím jako jeho matka. Tím se podílela i na spasitelném úkolu svého Syna a pátá jmenovaná bolest
souvisí s rozšířením jejího mateřství na nás všechny.

Všechny jmenované bolesti provází Mariin vnitřní souhlas - v něm můžeme vidět vzor jak dávat svému utrpení cenu
odhodlaným spojením s obětí Krista. Odůvodnění najdeme i v listě apoštola Pavla Kolosanům: „Teď sice pro vás
trpím, ale raduji se z toho, protože tím na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap; má
z toho prospěch jeho tělo, to je církev.“ (Kol 1,24).
O bolestech Panny Marie podle biblicko-liturgické církevní tradice je možné rozjímat i formou modlitby růžence, jak
k jejímu šíření vyzvala P.M. v Kibeho ve Rwandě 31. 5. 1982.
Při ní 7x po modlitbě Otče náš následuje s tajemstvím bolesti vždy 7 Zdrávas Maria...
1. Při uvedení Páně do chrámu, když stařec Simeon předpověděl jeho matce Marii: “On bude k pádu a k povstání
mnohým v Izraeli, na znamení, kterému se bude odporovat. A tvou vlastní duši pronikne meč.“ (Lk 2,34-35)
2. Při útěku do Egypta po andělových slovech k Josefovi: “Vstaň, vezmi dítě a jeho matku a uprchni do Egypta
a zůstaň tam, dokud ti neřeknu.“ (Mt 2,13n)
3. Při ztrátě Dítěte Ježíše na pouti do Jeruzaléma, jak o ní svědčí Mariina slova po třídenním hledání: “Synu, proč
jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali.“ (Lk 2,48)
4. Když Maria potkala Ježíše s křížem.
„Za ním šel velký zástup lidu a ženy, které nad ním plakaly.“ (Lk 23,27)
5. Když Maria stanula u kříže svého Syna. U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova
a Maria Magdalská. - Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého miloval, řekl matce: „Ženo,
to je tvůj syn.“ Potom řekl učedníkovi: „To je tvá matka.“ Od té chvíle ji ten učedník vzal k sobě.“ (Jan 19,25-27)
/- V té chvíli bylo Mariino mateřství rozšířené na všechny děti církve, neboť Jan stál vedle Marie jako zástupce všech
lidí, které Ježíš miluje. - Jsme Mariiny děti, za které nevinný Syn podstoupil nejkrutější smrt. A nové slzy vhání Marii
do očí to, že mnozí Ježíšovou obětí pohrdají a svým zatvrzelým postojem míří do věčného zavržení./
6. Když Maria přijímá na klín tělo mrtvého Syna. “Josef z Arimatie, který byl Ježíšovým učedníkem, požádal Piláta,
aby směl sejmout Ježíšovo mrtvé tělo, a Pilát mu to dovolil. ...Vzali tedy Ježíšovo tělo a zavinuli ho s vonnými věcmi
do pruhů plátna.“ (Jan 19,38-40)
7. Při ukládání Ježíše do hrobu. “Na tom místě, kde byl ukřižován, byla zahrada a v té zahradě nová hrobka, kde
nebyl ještě nikdo pochován. Tam tedy položili Ježíše.“ (Jan 19,41-42)
S dnešní památkou si také připomínáme, že neposlušnost prvních lidí vedla k smrti a obdivuhodná poslušnost,
kterou vidíme u Božího Syna a jeho Matky, vede k životu.
www.pastorace.cz

Ohlášky:
 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.
 Večer chval se uskuteční v kostele v Černotíně v pátek 17. 9. od 19 hodin.
 Ministrantská schůzka se uskuteční v sobotu 18. 9. v 9 hod. na faře v Hustopečích.
 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 12. 9. do 19. 9. 2021
Liturgický
kalendář

Místo
Patrocinium

Čas
8:00

24. neděle v mezidobí

Hustopeče
Černotín

12. 9.

Bělotín

11:00

Hustopeče
Hustopeče

15:00
19:00

Pondělí
13. 9.
sv. Jan Zlatoústý,
památka

Úterý
14. 9.
Povýšení sv. kříže,
svátek

Středa
15. 9.
Panna Maria Bolestná,
památka

Čtvrtek
16. 9.

Za † tatínka Vojtěcha Kociána,
ž ivou a † rodinu a dvo
Svátostné požehnání
(tichá) eucharistická adorace

Heřmanice 17:30

Za živou a † rodinu Šnajdrovu,
Novobilskou, Zirpsovu a za dvo

Hustopeče

18:00

Za Marii Šubovu a Václava a dvo

Černotín

17:30

Bělotín

17:30

Za bratra Gustáva a jeho syna Pilipa,
živou a † rodinu Malátovu

Hustopeče

18:00

Za † Boženu Stoklasovou, manžela, 2 syny,
zetě, živou rodinu a za Ladislava Chylu,
rodiče, živé rodiny a dvo

Černotín

17:30

sv. Kornélius a Cyprián

Sobota
18. 9.

Za ž ivé a † farnı́ky a obč any Hustopeč í

9:30

sv. Ludmila

Pátek
17. 9.

Úmysl mše svaté

sv. Josef Kupertinský

25. neděle v mezidobí

19. 9.

Hustopeče

8:00

Za Josefa Bartoňka, rodiče, syna Ladislava,
za Františka a Ludmilu Pavlicovy, rodiče,
syna Vojtěcha, manželku, syna Františka
a rodinu Menšíkovu z Dubu

Špičky

9:30

Za živé a † farníky

Bělotín

11:00

Hustopeče

19:00

Na poděkování PB a PM za dar zdraví
a Boží požehnání a za † manžela Jaroslava
a rodiče z obou stran
(tichá) eucharistická adorace

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

