Ročník XVII.

16. leden 2022

Číslo 3.

2. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Iz 62,1-5
2. čtení: 1 Kor 12,4-11
Ev.: Jan 2,1-12
Žl 96

Vypravujte mezi všemi národy
o Hospodinových divech.

Kapka rosy z Božího slova: Ježíš dává svatebčanům dobré víno. Chce, aby se lidé
radovali. Tak jako Pán mění vodu ve víno, dokáže proměňovat i život každého
člověka, který ho s důvěrou následuje.

Nalezený poklad
Chvála Kristu.
Při návštěvě u rodičů jsem na kredenci v obýváku zahlédl knihu s názvem
Sedmero bolestí víry od P. Petra Vrbackého. Zaujal mne název, a říkal jsem si, že
knihu musím otevřít, abych prozkoumal její obsah. Ale pak jsem někde poodešel,
věnoval se jiné záležitosti a v paměti se mi kniha vybavila, teprve až jsem byl opět
na faře.
Jak to spirituál Teologického konviktu (nultého ročníku kněžského semináře)
vidí? Dozvíme se, až si knihu přečteme.
Víra přináší vedle radostí také bolesti. Ona je tím nalezeným pokladem v poli,
pro který je potřeba nejprve všeho se vzdát a to pole koupit. Následně ten poklad
přepočítat, odnést a uložit. Již zde vidíme, že pro získání víry je potřeba vynaložit
úsilí. Podobně je tomu pak s uchováváním víry.
Jak vyzískat víru a jak ji v srdci posilovat?
Odpověď je jednoduchá, ale uvedení do života se může potýkat s mnoha našimi
„ale“. Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám. Neboť
každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře.
To je ten první akt víry: s naléhavostí se obrátit k Bohu s prosbou o obrácení,
pevnou víru a vytrvalost.
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!

Neexistuješ náhodou
Každý člověk je nenahraditelným Božím poselstvím a má darovat světu něco
zcela osobního. Nejsme náhodným produktem evoluce, nýbrž tvory povolanými
vědomě do života. Bible nám říká, že jsme stvořeni proto, že jsme chtěni. Bůh totiž
neuvádí v existenci nic, co nechce (srv. Mdr 11,25). Co však Bůh chce, to také
miluje. Tvoří pouze v lásce, poněvadž „Bůh je láska“: „Ty miluješ všechno, co je,
a neošklivíš si nic z toho, cos udělal, neboť kdybys něco nenáviděl, nestvořil bys to“
(Mdr 11,24).
Jsem tedy milován, ať jsem dobrý či špatný, známý či nevýznamný, nadaný či
nechápavý, zdravý či postižený, černý či bílý, věřící či nevěřící. Podle Bible a života
Ježíše z Nazareta už pouze skutečnost, že existuji, je dokladem toho, že mě Stvořitel
miluje, že mě chtěl a chce. V každé chvíli mě Boží milující vůle nese a udržuje –
ještě dřív, než na ni odpovím. Bez mé odpovědi však Boží láska přijít nemůže.
Jestliže jsme pochopili a zakusili, že Bůh miluje bezpodmínečně každého
osobně, stali jsme se svobodnými a Božími přáteli. Rozdíl je nesmírný a dopad na
osobní život nanejvýš významný. Neplatí už, že budu-li dobrý, Bůh mě bude mít rád
a moje bytí bude mít smysl. Nýbrž: Žiji, protože mě Bůh vždy miloval, nezávisle
na mém výkonu a na mých morálních kvalitách. Zasáhne-li člověka tato „skrytá“
skutečnost, potom v něm roste hluboká vděčnost a velká svoboda. Pokud se mi

dostalo této „uzdravující zkušenosti“, budu Bohu odpovídat a odevzdávat se mu
svobodně a z lásky. V tomto výchozím bodu získávám vše proměňující existenciální
„náhled“ na (svůj)ú život. Odtud pochází také moje nejhlubší povolání: nechat se
obejmout Boží láskou, nést Boží rukou.
www.vira.cz

Dopis ředitele biblického díla
k neděli Božího slova 23. ledna 2022
Vážení přátelé,
obracím se na vás o 3. neděli v liturgickém mezidobí, která se v katolické
církvi po celém světě slaví jako neděle Božího slova. Podle výzvy papeže
Františka uvažujeme teď v církvi o tom, jak bychom mohli ještě důsledněji jít
společně cestou, kterou nás všechny vede Bůh dějinami.
Ať už patříme ke kterékoli části Božího lidu nebo se na jakémkoli stupni
podílíme na přípravě synodu o synodalitě, uvědomujeme si, jaký význam má
Písmo svaté pro celý tento proces. Novozákonní Skutky apoštolů dokládají na
mnoha místech, jak samozřejmé bylo pro vznikající církev, že se každý
z věřících podílel svým nenahraditelným způsobem na životě církevního
společenství. Neděle Božího slova je pro nás příležitostí, abychom si tyto
základy znovu připomínali a pokusili se na nich dál tvořivě stavět.
O neděli Božího slova se podle rozhodnutí České biskupské konference koná
ve všech farnostech sbírka na podporu biblického apoštolátu. Rád bych vám
všem poděkoval za vaši velkorysou podporu, ať už ji provádíte modlitbou nebo
finanční podporou.
P. Petr Chalupa
Ředitel Českého katolického biblického díla

Ohlášky:





Modlitební společenství bude ve čtvrtek v 19 hod. na faře v Hustopečích.
Příprava na biřmování proběhne v pátek v 18 hod. v kostele v Hustopečích.
Ve středu bude po mši svaté v Černotíně opět setkání pro lektory.
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.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 16. 1. do 23. 1. 2022
Liturgický
kalendář
2. neděle v mezidobí

16. 1.
Pondělí
17. 1.
sv. Antonín Veliký,
památka

Úterý
18. 1.
Panna Maria, Matka
jednoty křesťanů,
památka

Středa
19. 1.
sv. Márius a Marta
a jejich synové

Čtvrtek
20. 1.
sv. Fabián
a Šebestián

Pátek
21. 1.
sv. Anežka Římská,
památka

Sobota
22. 1.

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Za Ladislava, Jaroslava, Karla a manželku
Marii, rodinu Davidovu, Pavlíkovu a dvo

Černotín
Bělotín
Hustopeče

9:30

Za živé a † farníky

11:00

Za Annu a Jana Němečkovy, dceru a syna

19:00

(tichá) eucharistická adorace

Špičky

17:30

Hustopeče

7:00

Černotín

16:30

Za † Annu a Bohumila Juráňovy
a rodiče z obou stran

17:00

Za živé a † farníky a občany Kunčic

Hustopeče

16:30

Za † Františka Jambora, rodiče, syna Pavla,
2 bratry, živou a † rodinu, Antonína
Frydrycha a rodiče Františka Knápka
a rodiče Hrachovcovy

Černotín

16:30

Za † Jaroslava a Josefa Rekovy, rodiče,
sourozence živou a † rodinu a dvo

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín
Hustopeče

11:00
19:00

Patrocinium

Kunčice

sv. Vincenc

3. neděle v mezidobí

23. 1.
sbírka na biblický
apoštolát

Úmysl mše svaté

Za jednotu křesťanů

Za Ludmilu Hýžovou, manžela, vnuka Jana,
živou a † rodinu a dvo
Za živé a † farníky
(tichá) eucharistická adorace

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

