Ročník XVI.

14. listopad 2021

Číslo 46.

33. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Dan 12,1-3
2. čtení: Žid 10,11-14.18
Ev.: Mk 13,24-32
Žalm 146

Duše má, chval Hospodina!

Kapka rosy z Božího slova: Nevíme, kdy nastane konec světa ani konec našeho
pozemského života. Výzva evangelií těchto dní je jasná: Buďte připraveni!

SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ
Chvála Kristu.
Bratři a sestry, v sobotu 13. listopadu jsme si mohli připomenout památku
sv. Anežky České. Na tuto světici se obracíme s prosbou o přímluvu během oprav
hustopečského kostela, na tuto svatou přemyslovskou dceru se můžeme obracet
s prosbami za náš národ. Jako kníže sv. Václav dal naší zemi jednou provždy příklad
panovníka, který je pevně ukotven v Božím zákonu, tak sv. Anežka svým vstupem do
kláštera ukazuje, že klášter je místem, kde se tento zákon lásky uskutečňuje způsobem
jedinečným.
V týdnu jsem zaznamenal zprávu o deseti bodech, které by nová vznikající koalice
chtěla prosadit. Bylo tam také uvedeno, že na některých úsecích dálnice by se mohlo
jezdit až stopadesátikilometrovou rychlostí. Ať už se to zavede, či nikoli, vím, že
s červeným autíčkem a bez dálniční známky se mě to nijak zvlášť nedotýká, nicméně
je to určitým znamením. Zrychlujeme! Už nekráčíme vpřed, ale běžíme, hrneme se za
vidinou ráje na zemi. Zapomínáme přitom, že Boží království je mezi námi. Může se
tedy pokrok uskutečňovat i opačným způsobem, zpomalením? Když bychom zjistili,
že už jdeme příliš rychle?
Taková nadsázka: Kdybych zakládal politickou stranu, dal bych jí název Strana
pro zpomalení tempa, zkratku by měla SPZ, espézetka. Byla by to strana, která by
prosazovala na úřadech kouřové pauzy, delší obědové přestávky, zakazovala
přesčasové hodiny a na dálnici – ne, dálnice by se přestaly podporovat. Více by se
chodilo pěšky. Auty by se samozřejmě jezdilo dále, ale k silnicím by se sázely stromy
a zaváděla nová odpočívadla, aby řidič mohl často zastavit a pokochat se krásou

přírody. Soudy by se však urychlily. Zavedlo by se totiž fackovné. Když by se někdo
v malých zlodějinách a lžích k vině přiznal, nemusel by se odehrávat zdlouhavý proces
soudních protokolů, výslechů a obhajob, ale poškozená strana by obžalovanému lízla
jednu zprava, druhou zleva, a kdyby to nestačilo, tak ještě jednou zprava. Pak by začal
proces odpapírování, ten by byl významným počinem této nové strany. Spočíval by
v návratu od elektronických a papírových smluv k původnímu s-mluvnímu, tedy
slovnímu příslibu. A tak dále. Celý stranický program sem psát nemůžu.
Dál už tedy nad tou smyšlenou, v příštích volbách jistě by vítěznou stranou nebudu
uvažovat. Stejně jako duchovní mám zakázáno vstupovat do politických stran, natož
je zakládat. Raději poprosím sv. Anežku, ať mír dál zůstává s touto krajinou.
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.

Stojím u dveří a klepu...
/pokračování/

Neuvědomuješ si, že můj Otec má již dokonalý plán, jak od nynějška změnit tvůj život?
Věř mi. Každý den mě požádej, abych přišel a řídil tvůj život – a já to udělám. Slibuji ti
před svým Otcem v nebi, že budu ve tvém životě dělat zázraky. Proč bych to měl dělat?
Protože PO TOBĚ TOUŽÍM. Jediné, co od tebe žádám, je, aby ses mi plně svěřil.
O zbytek se postarám.
Již nyní se zajímám o místo, které pro tebe připravil můj Otec v mém království.
Pamatuj, že v tomto životě jsi poutníkem na cestě domů. Hřích tě nikdy nemůže uspokojit
nebo ti přinést pokoj, který hledáš. Všechno, co jsi hledal mimo mě, tě jen učinilo

prázdnějším; proto víc nezůstávej ve věcech tohoto světa. Nejdůležitější ze všeho však je,
abys mi neutíkal, když upadneš. Neváhej – pojď ke mně. Když mi dáš své hříchy, uděláš
mi radost – proto, že pak mohu být tvůj Spasitel. Není nic, co bych nemohl odpustit nebo
uzdravit – tak přijď a upokoj svou duši.
Nezáleží na tom, jak moc ses vzdálil, nezáleží na tom, jak často na mě zapomínáš,
nezáleží na tom, kolik křížů v tomto životě neseš. Chci, aby sis zapamatoval pouze jednu
věc – to, co se nikdy nezmění: TOUŽÍM PO TOBĚ – po takovém, jaký právě jsi. Nemusíš
se změnit, abys uvěřil v mou lásku, protože to bude tvá víra v mou lásku, která tě změní.
Zapomínáš na mě, hledám tě každou chvíli dne i noci. Stojím u dveří tvého srdce a klepu.
Je pro tebe těžké uvěřit? Podívej se tedy na kříž, podívej se na mé srdce probodnuté pro
tebe. Nerozumíš mému kříži? Znovu si poslechni slova, která tam byla řečena, protože ti
jasně říkají, proč jsem to pro tebe všechno vydržel: „ŽÍZNÍM...“ (Jan 19,28). Ano,
ŽÍZNÍM – jako ve verši žalmu, který jsem se modlil a který o mně říká: „čekal jsem, že
někdo bude mít soucit, ale nikdo tu nebyl, čekal jsem, kdo by mě potěšil, ale nikoho jsem
nenašel“ (Ž 69,21). Celý tvůj život jsem čekal na tvou lásku. Nikdy jsem tě nepřestal
milovat a toužit být milován tebou. Zkusil jsi mnoho různých věcí ve snaze hledat štěstí.
Proč se tedy nepokusíš otevřít mi své srdce právě teď, víc než kdy předtím?
Jakmile otevřeš dveře svého srdce, jakmile se dostatečně přiblížíš, uslyšíš mě, jak
opakuji znovu a znovu – ne obyčejnými lidskými slovy, ale v duchu: „Nezáleží na tom,
co jsi udělal, miluji tě pro tebe samého. Pojď ke mně se svým utrpením i se svými hříchy,
s tvými potížemi i potřebami, s veškerou svou touhou být milován. Stojím u dveří tvého
srdce a klepu... Otevři mi, protože PO TOBĚ TOUŽÍM...“
„Ježíš je Bůh, proto jsou jeho láska a jeho touha nekonečné. On, Stvořitel vesmíru,
prosí o lásku svých tvorů. Chce naši lásku ...
To slovo: ŽÍZNÍM – což nezní v našich duších?“
Matka Tereza, www.vojtechkodet.cz

Ohlášky:
 V týdnu budu mít exercicie, v případě pohřbu nebo zaopatření volejte na faru do Hranic.
 Dnes večerní adorace nebude.
 Ve středu 17. listopadu oslavíme 32. výročí pádu komunistického režimu a vykročení
do svobodné společnosti. Také v letošním roce chceme tento den připomenout
zvoněním na kostelní zvony, které se symbolicky rozezní v 17 hodin jako připomínka
listopadových událostí roku 1989.
 Víkend pro děvčata na faře v Hustopečích proběhne (pokud to bude možné) od pátku
26. 11. od 17:30 h. do neděle 28. 11. (zakončení mší svatou). Prosím rodiče, aby potvrdili
účast do středy 24. 11. buď emailem, nebo telefonicky. S sebou si vezměte spacák
a přezuvky. Buchta nebo koláč vítány.
 Charita Hranice se v sobotu 20. listopadu 2021 opět po roce zapojí do organizace
Potravinové sbírky. Podpořit nás můžete nákupem v hranickém hypermarketu Albert
na Zborovské ulici v čase od 8 do 18 hodin. Pro realizaci této sbírky stále hledáme
dobrovolníky.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 14. 11. do 21. 11. 2021
Liturgický
kalendář
33. neděle v mezidobí

14. 11.
sbírka na Charitu

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Ke cti sv. Huberta a za ž ivé a † myslivce

Špičky

9:30

Za živé a † farníky

Bělotín

11:00

Za † tatínka Jiřího a † tatínka Zdenka a dvo

Hustopeče

16:30

Za † Františka a Zdislavu Rušarovy,
Marii a Karla Pavlíkovy, živé a † rodiny a dvo

Špičky

16:00

Hustopeče

8:00

Za živé a † hudebníky a zpěváky při uctění
svátku patronky sv. Cecilie

Černotín

9:30

Za živé a † farníky

Bělotín

11:00

Za † rodiče Grossmannovy, staříčky, živou
rodinu dvo a na poděkování PB za 50 let
společného života

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

Pondělí
15. 11.
sv. Albert Veliký

Úterý
16. 11.
sv. Markéta Skotská

Středa
17. 11.
sv. Alžběta Uherská,
památka

Čtvrtek
18. 11.
Posvěcení římských
bazilik sv. Petra a Pavla

Pátek
19. 11.
sv. Mechtilda

Sobota
20. 11.
sv. Felix z Valois

Ježíše Krista Krále
21. 11.

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

