Ročník XVI.

3. říjen 2021

Číslo 40.

27. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Gn 2,18-24
2. čtení: Žid 2,9-11
Ev.: Mk 10,2-16

Ať nám Hospodin žehná
po všechny dny našeho života.

Žalm 128

Kapka rosy z Božího slova: I v evangeliu mluví Pán Ježíš o manželství. Prohlašuje
ho za nerozlučné a odvolává se při tom na text z první knihy Mojžíšovy, který
jsme slyšeli v prvním čtení… Pane, pomoz, ať jsem věrný tobě i lidem, které jsi
mi skrze manželství či skrze jiné životní povolání svěřil!

Poděkování za úrodu
Bratři a sestry, o této neděli děkujeme Pá nu Bohu za vše, co se nám letos
urodilo na polích, v sadech či zahradách. Bůh nám dal tuto zemi, aby nás živila,
ale také po hříchu slyšíme: V potu tváře chléb svůj dobývati budeš. Namáhavá
práce, která někdy přijde vniveč, to je pro nás jakoby znamením Boží
spravedlnosti. Hřích, který vyvolal následek. Člověk ztratil Ráj. Může jej však,
domnívám se, každý den nacházet po celém světě, když odmetá prach prvotní viny
pokáním. Pot a slzy, které smývají tento prach ze země, aby se
objevil kousek ztraceného Ráje
a dovedl nás k jásotu.
Za to, co se letos urodilo, chceme
tedy Bohu poděkovat. Chceme
mu vzdát chválu za způsoby jeho
jednání. Radovat se z toho, že
dává tak ohromnou sílu zrnku,
které v půdě klíčí, roste a vydává
užitek.
Svatý Augustin, když komentuje
verš žalmu: Citerou oslavujte

Hospodina, hrejte mu na desetistrunné harfě. Zpívejte mu píseň novou, nám
sděluje, jakým způsobem máme Bohu poděkovat:
„Nehledej slova, jako bys mohl vyjádřit, co Boha potěší. Dej se do jásotu.
Neboť pěkně zpívat Bohu, to se děje právě jásáním. Co to znamená jásat? Vědět,
že nelze vyjádřit slovy, co se zpívá v srdci. Vždyť ti, kdo prozpěvují při žních, na
vinici nebo při jiné práci, kterou dělají s velkou horlivostí, začnou projevovat svou
radost slovy písní, ale pak jako by překypovali tak velikou radostí, že ji nejsou
schopni vyjádřit slovy, a tak přestanou artikulovat a začnou vydávat jásavé zvuky.
Jásavé zvuky jsou znamením, že vychází ze srdce něco, co nelze říci slovy. A před
kým spíše bychom měli takto jásat, než před nevýslovným Bohem? Neboť on je
nevýslovný, a ty ho nemůžeš slovy vyjádřit. A jestliže nemůžeš vyjádřit, a přece
nesmíš mlčet, co jiného zbývá než jásat? Ať se tedy srdce raduje beze slov,
a nesmírná šíře té radosti ať se neomezuje slabikami.“
S pozdravem a požehnáním
P. Václav Fojtík

Ve tvé duši jsou všechny ro ní období (P. Pio)
„Ve tvé duši jsou všechny roční doby, a raduji se z toho před Bohem. Občas prožíváš
zimu jako čas velké neplodnosti, roztržitosti, znechucení a nudy, jindy zase úlevu máje
s vůní svatých květů, občas zase žár touhy podobat se našemu dobrému Bohu. Zbývá už
jen podzim, v němž, jak se ti zdá, nevidíš a neuvědomuješ si hojnost ovoce… Chtěla bys,
aby se všechno odehrávalo na jaře a v létě, avšak, má nejmilovanější dcero, věnec vítězství
získá ten, kdo statečně bojoval. Je nutné, aby pokušení vystavovalo vyvolenou duši
zkouškám. V nebi bude samé jaro, co do krásy, samé v léto, co do lásky, samý podzim,
co do prožívání potěšení. Zima už tam není, ale tady je zapotřebí i zimy, aby se člověk
cvičil v odříkání a kvůli tisíci malých a velkých ctností, které si osvojujeme právě v období
neplodnosti.“
P. Pio takto pojednává o životním realismu, který se dotýká každého člověka. V knize
přírody totiž pozorujeme zajímavý a výmluvný jev. Jde o střídání ročních období. Líčení
změn, jakými prochází příroda v období zimy a následujícího jara, sloužilo odpradávna
jako obraz putování člověka k Bohu skrze zkušenosti utrpení, pokoření a bezradnosti.
Příroda vstupuje do období zimy, do času nepřejícího životu, do doby zdánlivého
umírání, aby na jaře znovu předvedla zázrak bytí, zázrak mohutné síly dřímající ve
stvoření. Tento cyklus se nesčetněkrát opakuje. Kolikrát už jsme stáli v úžasu pod holými
stromy, jakoby bez života – a přece na jaře explodují záplavou nového listí. Kolikrát
zůstaneme stát v úžasu nad tím, že zmrzlá, sněhem pokrytá země ze sebe na jaře vydá
takovou záplavu rostlin a květů – nejprve jsou to krokusy, poslové blížící se obrody.
Příroda vstává po zimě k novému životu. Člověk nikdy plně nedocení sílu, jež se v ní
ukrývá, a její neustále se obnovující krásu, pokud se mu nejprve neukáže nepříliš
povzbudivý obraz její zdánlivé zimní smrti.
Tento přírodní jev vystihuje zároveň i pravdu o putování člověka k Otci. Též naše
životní putování prochází duchovními zimami a jary. Procházíme těmito zkušenostmi

odumírání, ztrácení se a slabosti, jež ale vedou díky Božímu zásahu vždy k dalšímu
novému jaru duchovního růstu. Věčné jaro není v pozemském životě reálné. V životě
nikdy nedosáhneme trvalého a neměnného stavu uspokojení, úlevy, dobrého pocitu
psychické i fyzické vyrovnanosti a stoprocentně splněných přání.
www.pastorace.cz

KÓD PRO DARY NA OPRAVU KOSTELA

Bankovní účet farnosti, zřízený pouze pro účely oprav hustopečského kostela:
296308046/0300.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Ohlášky:
 V sobotu 9. 10. v 10:00 h. budou v kostele Povýšení svatého Kříže v Hustopečích
pokřtěni Filip a Jakub Ruskovi.
 Požehnání restaurovaného kříže a sloupku sv. Marka bude v neděli 10. října. Vycházet
se bude průvodem od kostela ve Špičkách ve 14:30 h.
 Měsíc říjen je měsícem Panny Marie a také měsícem růžence.

PouŅ na Svatý Hostýn
Tradiční pouť našich farností na Svatý Hostýn vykonáme ve
čtvrtek 7. 10. První autobus bude vyjíždět v 7:30 hodin z Bělotína,
7:35 z Kunčic, 7:40 ze Špiček, 7:50 z Hluzova a počká se v Černotíně.
Druhý autobus pojede v 7:30 hodin z Poruby, v 7:40 z Hustopeč,
7:45 z Milotic a připojí se k prvnímu v Černotíně. Mše svatá bude
na Hostýně v 9:30. Před ní můžete využít příležitost ke svátosti
smíření. Zpět bychom z Hostýna odjížděli přibližně ve 14:00 hodin.
Cena dopravy bude 100 Kč.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 3. 10. do 10. 10. 2021
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

27. neděle v mezidobí

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín
Hustopeče

11:00
19:00

Špičky

17:30

Hustopeče

7:00

Za † Magdalénu Červeňákovou

Černotín

17:30

Za nenarozené děti, nemocné
a nedonošené děti

3. 10.
Měsíční sbírka

Pondělí
4. 10.
sv. František z Assisi,
památka

Úterý
5. 10.

Úmysl mše svaté
Za Františka, Anežku a vnuka Aleše
Horníkovy, živou rodinu Horníkovu
a Andrýskovu
Na poděkování PB a PM za 25 let
společného života s prosbou o požehnání
do dalších let
Za živé a † farníky
(tichá) eucharistická adorace

Sv. Faustiny Kowalské

Středa
6. 10.
sv. Bruno

Čtvrtek
7. 10.

Pouť na sv. Hostýn

Panna Maria
Růžencová, památka

Pátek
8. 10.

Hustopeče

18:00

Za † z rodiny Mayzlíkovy, Janovské,
Indrákové a za živé z těchto rodin

Milotice

15:00

Za živé a † farníky a občany Milotic

Špičky

17:30

Za † Josefa Sukala, rodiče z obou stran,
živou a † rodinu

Hustopeče

8:00

Za živé a † farníky

Černotín

9:30

Za † manžela Petra Volka, snachu Hanku,
rodinu Vymětalíkovu a rodiče z obou stran

Bělotín

11:00

Za † rodiče Pavelkovy, sourozence a dvo

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

sv. Simeon

Sobota
9. 10.
sv. Dionýsius a druhové

28. neděle v mezidobí

10. 10.

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

