Ročník XVII.

23. leden 2022

Číslo 4.

3. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Neh 8,2-4a.5-6.8-10
2. čtení: 1 Kor 12,12-30.
Ev.: Lk 4,18-19
Žl 19

Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život.

Kapka rosy z Božího slova: Ježíš naplňuje proroctví Izajášovo. On je ten, který
přináší radostnou zvěst a který dává zrak slepým a svobodu uvězněným… Boží
slovo se nenaplňuje jen v době Kristova pozemského života, ale i dnes,
kdykoliv v něj skládáme důvěru.

Farní synoda v Černotíně
Chvála Kristu.
Bratři a sestry, ve dnech 8. a 9. října 2021 zahájil papež František tříletý
synodální proces rozdělený do tří fází, na úrovni diecézní, kontinentální
a univerzální. Měl by spočívat v naslouchání Božímu lidu, v konzultacích
a rozlišování. Vyvrcholí shromážděním Biskupské synody v říjnu 2023
v Římě. V každé farnosti naší diecéze se v tomto a následujícím měsíci
ukončí setkání bratří a sester, kteří se aktivně zapojili do odpovědí na výzvu
papeže Františka a vyjádřili se k navrženým otázkám. Jako první z našich
čtyř farností ukončili synodní setkání v Černotíně. Zde uveřejňuji jejich
bodové závěry:
Zvolený okruh č. 4 – slavit
Počet zúčastněných - 8
„Společné putování“ je možné pouze tehdy, pokud vychází ze společného
naslouchání Božímu slovu a slavení eucharistie.
Jak inspirativní a určující pro náš společný život a naše poslání je
v našem společenství modlitba a liturgické slavení? Jak ovlivňují naše
nejdůležitější rozhodnutí? Jak napomáháme tomu, aby se všichni věřící
aktivně účastnili liturgie? Jaký prostor je dán možnosti zapojit se do služby
lektora a akolyty?

Mše svatá = síla do každodenních potřeb
Hlubší prožíváni mše = větší zapojení všech
• Čtení= možnost zapojení lidu (lektorský kurz)
• Žalm - přede mší přečíst nahlas odpověď
• Přímluvy- reagovat na aktuální situaci, větší zapojení všech (např.
lístečky, prostor na vlastní prosby v duchu)
• Vybírání peněz = někdo z lidu
• Angelus – rozdávat po mši
• Znalost odpovědí a modliteb v latině (mše) je důležitá pro aktivní
účast na mši v zahraničí.
• Poskytnout podporu nově příchozím – aby mohli odpovídat
a zapojovat se do liturgie (modlitební knížka, kancionál k zapůjčení,
velká obrazovka)
Další možnosti prožívání víry ve farnosti
• Adorace, Večery chval, Zpívání u kapličky, Noc kostelů
• Kurz porozumění liturgie – většina z lidí v kostelích by přivítala,
pokud by byli systematicky vzděláváni ve víře, v katechismu,
v liturgii (vzdělávání dospělých)
• Dostupnost nabízených aktivit pro většinu lidí=farní taxík pro starší,
použití mikrofonu (není slyšet, pokud někdo mluví zády)
• Kněz je součástí společenství – velký přínos, pokud se kněz účastní
aktivit ve farnosti, pravidelná setkání s knězem
• Udělování svátostí ve farnosti – většinou probíhají bez přítomnosti
farníků, není prožíváno ve společenství celé farnosti (křest, svatba)
Otevřený kostel – od května do října.
Tříkrálová sbírka 2022
Částka v závorce je výtěžek v loňském roce.

Hustopeče n. B. 67.393,- Kč (47.541,-)
Špičky
Poruba
45.145,- Kč (31.679,-)
Černotín
Vysoká
16.775,- Kč (2.920,-)
Hluzov
Dub
3.720,- Kč (4.351,-)
Bělotín
Hranické Loučky 4.056,- Kč (1.820,-)
Kunčice
Heřmanice
6.233,- Kč (5.500,-)
Nejdek
Milotice n. B.
13.218,- Kč (13.218,-)
Lučice
Celkem 263.609,- Kč (155.607,-)

15 813,- Kč (11.430,-)
25 125,- Kč (18.621-)
15 572,- Kč
37 837,- Kč (15.345,-)
7 270,- Kč (3.182,-)
2 732,- Kč
2 720,- Kč

Pán Bůh zaplať všem dárcům za Vaši štědrost,
také vedoucím skupin a koledníkům za ochotu a obětavost.

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!

Kdo nepoznal opravdovou lásku...
Lidé, kteří nepoznali opravdovou lásku, svou nouzi mnohdy podvědomě
kompenzují. Například ovládáním druhých, nejrůznějšími podrazy a násilnostmi,
jichž se dopouštějí. A nejde pochopitelně jen o fyzické násilí, ale i psychické,
sociální, ekonomické atd.
Ježíšova láska nás ale zasahuje jako ohnivý šíp. Neodvažuji se říci, že já ho
miluji. Vím však, že on miluje mne, jak stojí v Bibli: „To on jako první miloval
nás…“ (1 Jan 4,10). V síle této skutečnosti si lze v srdci uchovat mnoho lásky.
I tehdy, setkáte-li se s tvrdostí či s nenávistí.
Jan od Kříže řekl nádhernou větu: „Tam, kde není láska, lásku rozsévej,
a sklidíš lásku.“ Z naší strany jen postačí, abychom na ty, které nám Bůh posílá
do cesty, pohlíželi s takovou láskou jako on, a on se pak naším prostřednictvím o
ně postará. To, čeho si od Vás Ježíš nejvíce přeje, po čem nejvíce žízní, je Vaše
láska a Vaše pohotovost být mu k službám. On Vám pak pomůže.
www.vira.cz

Ohlášky:
 Večer chval se uskuteční v pátek 28. 1. v 18 hod. v kostele v Černotíně. Pro zájemce
z Hluzova bude připraven odvoz u kapličky v 17:45 h.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 23. 1. do 30. 1. 2022
Liturgický
kalendář
3. neděle v mezidobí

23. 1.
sbírka na biblický
apoštolát

Pondělí
24. 1.
sv. František Saleský,
památka

Úterý
25. 1.
Obrácení sv. Pavla,
svátek

Středa
26. 1.
sv. Timotej (Bohuslav)
a Titus, památka

Čtvrtek
27. 1.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín
Hustopeče

11:00

Za živé a † farníky

19:00

(tichá) eucharistická adorace

Špičky

17:30

Za Zdenka Strnadla, syna, rodiče z obou
stran a dvo

Hustopeče

7:00

Černotín

16:30

Bělotín

16:30

Hustopeče

16:30

Za † manžela Ladislava, za živou a † rodinu
Dohnalovu a Honsovu

Špičky

16:00

Za † Zdeňka Schindlera, manželku Anastazii,
rodiče, sourozence z obou stran, vnuka
Tomáše, zetě Jiřího a živou rodinu

Hustopeče

8:00

Za živé a † farníky

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

Hustopeče

19:00

Za † Miroslava Kainara, rodiče, dvo
a živou rodinu
Za † rodiče Kociánovy a za živou a † rodinu
a dvo
(tichá) eucharistická adorace

Za živou a † rodinu Ulčákovu
a na poděkování PB za dar života
Za Ludmilu Hýžovou, manžela, vnuka Jana,
živou a † rodinu a dvo

Za † Martu Kalinovou, manžela
a Radka Tvarůžka

Za živé a † spolužáky r. 1957

sv. Anděla Mericiová

Pátek
28. 1.
sv. Tomáš Akvinský,
památka

Sobota
29. 1.
sv. Sulpicius

4. neděle v mezidobí

30. 1.

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

