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19. září 2021

Číslo 38.

25. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Mdr 2,12a.17-20
2. čtení: Jak 3,16-4,3
Ev.: Mk 9,30-37
Žalm 54

Pán mě udržuje naživu.

Kapka rosy z Božího slova: Pán v evangeliu znovu vážnými slovy předpovídá své
utrpení. A odpověď apoštolů? Přou se o to, kdo z nich je důležitější a větší než
ostatní! …Jak často se i já jen dokola zabývám svými vlastními nápady
a představami, a potom vyčítám Pánu, že jeho záměrům nerozumím!

O vstávání, usedání a poklekání
Jeden kněz říkával o liturgii: „Ani krok vedle!“ Slavení liturgie by mělo být přesné,
podle platného církevního řádu, zároveň však uvědomělé a pokud možno v co největší
míře by se slavení liturgie mělo rozumět. Slova, postoje a gesta něco vyjadřují. Stání,
sezení či klečení vyjadřují při liturgii náš vnitřní postoj bdělosti a rozmluvy,
naslouchání a pokorné úcty. Není tedy lhostejno, v jakém postoji se při liturgii v té či
oné chvíli nacházíme.
V oběžníku Arcidiecéze olomoucké, který měsíčně přichází do farností jako
informátor a formátor kněží, psal v září roku 2015 otec arcibiskup ohledně liturgické
praxe při mši svaté následující: „Při obětním průvodu sedíme.“ (Výjimku tvoří
povstání, pokud se používá kadidlo a je okuřován lid, tehdy se povstává a zůstává se
již stát až po skončení preface eucharistické modlitby, tj. po dozpívaní chvalozpěvu
„Svatý, svatý“.) A otec arcibiskup dál pokračuje: „Povstaneme po skončení odpovědi
na výzvu: „Modlete se, bratři a sestry…“
Tady zpravidla v postoji chybujeme. Většinou první odvážlivci povstanou, a ostatní
se hned připojí, již při slovech výzvy, která by však měla i s odpovědí odeznít vsedě.
Povstat bychom tedy měli až po skončení odpovědi před modlitbou nad dary, ve
chvíli, kdy začínáme v modlitbě oslovovat Boha.
Píšu o této liturgické nepřesnosti zde ve farním zpravodaji a zmíním ji také při
nedělních bohoslužbách, aby se nám tato liturgická praxe co nejdříve zažila. „Ani
krok vedle!“
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.

Tajemství utrpení, které: poznamenalo život otce Pia
Spiritualita otce Pia je od dětství poznamenaná utrpením, které ho provází celý
život. Řádový život si zvolil, protože se chtěl sjednotit s Kristem a následovat
sv. Františka. Je třeba hned na tomto místě poznamenat, že otec Pio nebyl trpitelem
a své utrpení nedával na odiv. Akceptoval je a snažil se je skrývat, i když si
uvědomoval, jakou cenu má ono utrpení, které se spojením s tajemstvím Kristova
kříže stává nástrojem spásy duší. Očití svědkové života otce Pia byli okouzleni jeho
klidem, smyslem pro humor a radostí, která se často projevovala vyprávěním anekdot.
Zdrojem utrpení bylo otci Piovi zakoušení vnitřního boje se sebou samým, satanovy
útoky a fyzické útrapy, které byly způsobeny nemocemi a stigmaty, a také snášené
neporozumění a pronásledování ze strany církevních představitelů. Když otec Pio
rekapituloval svůj život u příležitosti řádového jubilea, nadiktoval na památeční
obrázek slova: „Padesát let řádového života, padesát let přibití na kříž.“
Otázce tajemství kříže ve spiritualitě otce Pia by mohlo být věnováno mnoho
přednášek, a přece by nebyla zcela vyčerpána. Jeho dopisy i zaznamenané výpovědi,
mnohé životopisy a vzpomínky svědků jsou plné popisovaných podrobností
a předkládaných interpretací. Pro dobro tohoto setkání budou vyjmenována fyzická a
morální utrpení otce Pia a představen jeho postoj vůči těmto bolestným zkušenostem.
Do řady tělesných utrpení, která se projevovala v různých obdobích života, patří
bolest na hrudi, bolest páteře a v levé plíci. Velmi úmorné byly žaludeční problémy,
které znemožňovaly normální přijímání stravy. K tomu se přidávala záhadná slabost

a revmatické bolesti a zápaly plic. Nepochopitelné byly pro všechny velmi vysoké
teploty, sahající přes čtyřicet stupňů a také silné pocení, které způsobovalo doslova
kaluže vody. Prožívané nemoci a slabosti organismu přinášely otci Piovi mnohé
obtíže, které se snažil skrývat, aby nebyl bratřím na obtíž a davům předmětem
senzace. Podrobná lékařská vyšetření, která nekončila stanovením racionální
diagnózy, ho pokořovala a způsobovala, že se chtěl lékařům vyhýbat. Užívání léků
otec Pio považoval za mrhání a činil tak pouze z poslušnosti představeným. Svému
duchovnímu vůdci se svěřuje, že pro množství injekcí už skoro není kam píchnout.
Záhadná nemoc v dětství a v mládí (projevující se velmi vysokými teplotami) byla
příčinou toho, že nemohl bydlet společně s bratry, a byl mu tak odepřen pokoj
klášterního ústraní. Zpochybňovala další setrvání v řádovém i kněžském povolání
a znemožňovala udělování svátostí. Problémy spojené s vojenskou službou ho
vystavovaly mnoha nepříjemnostem a zbytečnému poškozování zdraví.
/pokračování příště/
www.kapucini.cz

Ohlášky:
 V úterý 21. září bude ranní mše svatá slavena až v 8:00 za účasti několika kněží při ročníkovém
setkání.
 Varhanní koncert se uskuteční v úterý 28. 9. v 16 h. v kostele ve Špičkách. Účinkují: Jan Gottwald
– organolog Arcidiecéze olomoucké a Kristýna Vylíčilová – soprán. Srdečně zveme příznivce
varhanní hudby.
 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.

Adorační den v Hustopečích
V pátek 24. září bude adorační den v Hustopečích nad Bečvou. Nejsvětější svátost bude vystavena
od 8:00 do 18:00, tedy do večerní mše svaté. V 17:30 proběhne společná adorace. Adorační den je
den služby naší farnosti, která je zapojena do společné nepřetržité úcty Krista ve svátosti oltářní
v rámci naší diecéze. Je to také den vzájemné modlitby naší farnosti a bohoslovců olomouckého
kněžského semináře. Zapište se prosím na službu hlídání v kostele během adoračního dne.

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 19. 9. do 26. 9. 2021
Liturgický
kalendář

25. neděle v mezidobí

19. 9.

Pondělí
20. 9.
sv. Ondřej, Pavel
a druhové

Úterý
21. 9.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

Hustopeče
Hustopeče

19:00

Za Josefa Bartoňka, rodiče, syna Ladislava,
za Františka a Ludmilu Pavlicovy, rodiče,
syna Vojtěcha, manželku, syna Františka
a rodinu Menšíkovu z Dubu
Za živé a † farníky
Na poděkování PB a PM za dar zdraví
a Boží požehnání a za † manžela Jaroslava
a rodiče z obou stran
(tichá) eucharistická adorace

15:30

Requiem za † Františku Vomáčkovou

Špičky

17:30

Hustopeče

8:00

Černotín

17:30

Bělotín

17:30

sv. Matouše, svátek

Středa
22. 9.
sv. Mořic a druhové

Čtvrtek
23. 9.
sv. Pio z Pietrelciny,
památka

Pátek
24. 9.
sv. Gerard (Jaromír)

Sobota
25. 9.

Adorační den

Hustopeče

18:00

Špičky

17:30

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

sv. Kleofáš

26. neděle v mezidobí

26. 9.

Bělotín

11:00

Vysoká
Hustopeče

14:00
19:00

Za bohoslovce
Za † Ludmilu a Josefa Goláňovy,
syna Mojmíra, rodiče z obou stran
a za živou rodinu
Za Miloslava a Annu Lévovy, syna,
živou a † rodinu a dvo
Za živé a † farníky
Na poděkování PB a PM za 70 let života
s prosbou o Boží požehnání do dalších let
a za živou rodinu
Za živé a † farníky a občany Vysoké
(tichá) eucharistická adorace

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

