Ročník XVII.

2. leden 2022

Číslo 1.

2. neděle po Narození Páně

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Sir 24,1-4.12-16
2. čtení: Ef 1,3-6.15-18
Ev.: Jan 1,1-18
Žl 147

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.

Kapka rosy z Božího slova: Ježíš je Boží Slovo, jež je zdrojem života a světla, které
zlo nezničí a temnota nepohltí. Každému, kdo ho přijme a uvěří v něho, dává
moc stát se Božím dítětem.

Novoroční přání
Bratři a sestry, s ohledem zpátky na uplynulý rok 2021 vyjadřujeme
Bohu své poděkování. On nás provázel svou ochranou a dopřál nám mnoho
svých darů. Pokud jsme prožili v loňském roce události bolestné, kéž je
dokážeme zcela – jak to život nese – umístit
v kompozici jako při hudební skladbě, která
nese své části pokojné i hřmějící či disharmonické. To všechno může hudební skladba
snést. Kéž je to podobné i ve skladbě našeho
života. Kéž jsme schopni v těchto událostech
zahlédnout Boží prozřetelnost, a v posledku
Boží lásku, která někdy dopouští zlo, aby
vznikla příležitost k vyššímu dobru.
Přeji vám tedy do nového roku žehnací
modlitbou z misálu, která zdůrazňuje to důležité, co potřebujeme: Boží milost, ochranu
a požehnání, božské ctnosti víru, naději
a lásku a ve všech proměnách času Boží řád
a mír, v němž kráčíme cestou ke spáse.

Bůh, pramen veškerého požehnání, ať vám dá svou milost,
chrání vás po celý rok a ať vám žehná.
Ať střeží neporušenost vaší víry, trpělivost naděje a velkodušnost lásky,
abyste vytrvali až do konce.
Ať vždycky vyslyší vaše prosby, dá vašim dnům svůj řád a mír
a vede vás po cestě spásy.
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.
Svatá Anežko, oroduj za nás!

Jak dobře zacházet s časem
Kolik vzácného času se často ztrácí, když se lidé nechávají unášet svými fantaziemi
a blouzní o hloupostech. Ztrácí se tím tolik vzácného času, který by mohl být využit lépe. Ba
co víc: přichází potom pocit prázdnoty v srdci a rostoucí sklíčenost a smutek, které člověka
oslabují.
Pokud někdo zbytečně ztrácí mnoho času, může mu pomoci osvědčená a moudrá
pomůcka, shrnutá do jednoho hesla: Age quod agis!, tedy Dělej, co máš právě dělat! Čas
pro odpočinek není vhodný na to, abys myslel na práci. Ale také práce vyžaduje, aby
všechna tvá pozornost byla soustředěna na její provedení a ne na to, co bude později.

A chvíle modlitby není vhodná k tomu, abys myslel na práci či odpočinek. Pokud s někým
mluvíš, je dobré soustředit se na to, co říká, ale je dobré to zapomenout, když jdeš spát.
Ve vzpomínkách jednoho duchovního otce se píše, že se jeden mladý muž ptal, proč
nedokáže žít v klidu a pokoji. Duchovní otec mu řekl: Nikdy nebudeš klidný, nenajdeš pokoj.
V zimě totiž netrpělivě myslíš na to, kdy přijde jaro. Na jaře pak myslíš na polní práce v létě.
Když se pracuje, máš plno starostí a myslíš na to, kdy práce skončí, a když přijde doba
odpočinku, děsíš se toho, kolik práce tě čeká. Prostě nejsi nikdy tam, kde právě jsi, ale jsi
vždy již někde jinde…
Svět pomíjí. Kdo však koná, co chce Bůh, zůstává navěky… (1 Jan 2,17)
Tomáš Špidlík, www.vira.cz

Zítra by již mohlo být pozdě
Jeden člověk, jenž hledal radu, přišel k mistru Eckehardovi, mnichu ze St. Gallen
a duchovnímu básníku (909-973), s dotazem, který člověk je nejdůležitější, která hodina je
nejdůležitější a který skutek v životě je nejdůležitější.
Mistr Eckehard na to odpověděl:
"Nejdůležitější člověk je ten, který stojí nyní před tebou, nejdůležitější hodina je nynější
hodina a nejdůležitější skutek je skutek lásky, který můžeš nyní vykonat.
Zítra by již mohlo být pozdě".
www.vira.cz

Ohlášky:
 V týdnu bude první pátek v měsíci, budou adorace, příležitosti ke sv. zpovědi
a budu navštěvovat nemocné.
 Biřmovanci se sejdou v pátek 7. ledna v 1800 hod. v kostele v Hustopečích.
 Tříkrálová sbírka v Hustopečích proběhne v sobotu 8. 1. v odpoledních hodinách.
Sraz skupinek bude v kostele v Hustopečích ve 1300 hodin, kde koledníci přijmou
požehnání na cestu.
 Připojme se sami či společně v rodinách každý večer ve 20.00 h. k modlitbě
růžence za ukončení pandemie COVID-19, za zdravotnický personál, všechny
nemocné, opuštěné a seniory, aby v těchto obtížných časech nalezli útěchu.
Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je
vždy k dispozici.

Křty, církevní sňatky a pohřby v roce 2021
FARNOST

KŘTY

SŇATKY

POHŘBY

Hustopeče nad Bečvou

11

2

19

Bělotín

1

1

9

Černotín

1

1

1

Špičky

2

0

8

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 2. 1. do 9. 1. 2022
Liturgický
kalendář
2. neděle
po Narození Páně
2. 1.
Měsíční sbírka
Pondělí
3. 1.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Za živé a † farníky

Černotín

9:30

Dle rozpisu v kalendáři

Bělotín

11:00

Za † Oldřicha Dostalíka, živou a † rodinu
a dvo

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

Špičky

17:30

Nejsvětější jméno Ježíš

Úterý
4. 1.

Hustopeče

7:00
14:00

Requiem

Černotín

16:30

Dle rozpisu v kalendáři

Čtvrtek
6. 1.

Bělotín

16:30

Zjevení Páně,
slavnost

Hustopeče

18:00

Hustopeče

16:30

Černotín

16:30

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

Za † P. Františka Beníčka a † kněze,
kteří působili v bělotínské farnosti

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

bl. Anděla z Foligna

Středa
5. 1.
sv. Telesfor

Pátek
7. 1.
sv. Rajmund
z Penafortu

Sobota
8. 1.

Dle rozpisu v kalendáři

sv. Severin

Křtu Páně
9. 1.

Za živé a † farníky

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

