Ročník XVII.

13. únor 2022

Číslo 7.

6. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Jer 17,5-8
2. čtení: 1 Kor 15,12.16-20
Ev.: Lk 6,17.20-26
Žl 1

Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina.

Kapka rosy z Božího slova: Chudoba, hlad, zármutek, nenávist lidí... to jsou
situace, které ze své přirozenosti jistě nevyhledáváme… Pokud se snažím tyto
či jiné kříže prožívat ve spojení s Pánem, mohu se přesto radovat. Utrpení
tohoto času se totiž nemohou rovnat budoucí slávě, která se na nás má zjevit,
jak ujišťuje ve svých listech apoštol Pavel.

Blahoslavenství
Bratři a sestry, v neděli zazní
v evangeliu Ježíšova blahoslavenství
v podání evangelisty Lukáše. Jsou
trochu odlišná od těch známějších
z Matoušova evangelia. Jsou jaksi
tělesnější. V Matoušově evangeliu
jsou blahoslavení „chudí v duchu“,
u Lukáše pouze „chudí“. Matouš
zmiňuje „hladové a žíznící po spravedlnosti“, Lukáš pouze „hladové“,
Matouš zmiňuje blahoslavené čistého srdce, Lukáš tyto vůbec neuvádí.
Nicméně věříme, že blahoslavenství zaslíbená strádajícím platí stejně
v nedostatcích těla i ducha, že Boží království patří pokorným i chudým,
všem hladovějícím, jak po chlebu, tak i po spravedlnosti. Snad by nás mohlo
napadnout: „A jak to Ježíš řekl?“ Řekl: „Blahoslavení chudí v duchu,“ nebo

„blahoslavení chudí“? Možná to i ono. Na hoře řekl jedno, na planině druhé,
alespoň tak jsou ta blahoslavenství rozlišena i místně. Víra v Boží slovo nás
však vede k přijetí celého Písma svatého jako Bohem inspirovaného, a to
dokonce i na místech dvou si odporujících skutečností. I to má svůj význam,
a jakákoli snaha o úpravu Božího slova bude vždy znamenat jen zkreslení.
Tak můžeme rozumět i tomu, co Ježíš říká v horské řeči: Dokud nepomine
nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se
to všecko nestane.
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.
Finanční stav účtu farnosti pro opravy hustopečského kostela k 3. 2. 2022 je
871.011,02 Kč (z toho se v kasičkách za minulý měsíc vybralo 32.330,- Kč).
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Svatá Anežko, oroduj za nás!

PANÍ SE MNOU MLUVILA
Jednoho dne jsem se vydala se dvěma děvčaty na břeh řeky Gavy sbírat dříví
a zaslechla jsem nějaký šum. Otočila jsem se směrem k louce, ale viděla jsem, že se
stromy sotva hýbou. Proto jsem pozdvihla hlavu vzhůru a podívala se k jeskyni.
Spatřila jsem tam Paní celou v bílém: měla bělostné šaty přepásané modrým pasem
a na obou nohou světle žlutou růži a měla i růženec stejné barvy. Když jsem to
uviděla, protřela jsem si oči, protože jsem si myslela, že mě klame zrak, a sáhla jsem
rukou do kapsy, kde jsem našla svůj růženec. Chtěla jsem také udělat na čele křiž,

ale nebyla jsem s to tam zdvihnout ruku, pořad mi padala. Až když se pokřižovala
Paní, zkusila jsem to znovu, a ačkoli se mi ruka třásla, podařilo se to i mně. Hned
jsem se začala modlit růženec a také Paní posouvala zrna svého růžence, ale rty se ji
nepohybovaly. Když jsem se růženec domodlila, viděni ihned zmizelo. Vyptávala
jsem se tedy ostatních dvou dívek, zdali něco viděly. Řekly, že ne, a hned naléhaly,
co to bylo, a že jim to musím prozradit. Sdělila jsem jim, že jsem uviděla Paní, celou
v bílem, a že nevím, kdo to byl. Ale vybídla jsem je, aby o tom nic neříkaly. Nato
mě děvčata varovala, abych se tam už nevracela. To jsem odmítla. A tak jsem přišla
v neděli znovu, protože jsem uvnitř cítila, že mě něco vola …
Ta Paní na mě promluvila až potřetí a ptala se mě, zdali bych za ni nechtěla chodit
příštích patnáct dní. Řekla jsem, že chci. A také dodala, že musím vyzvat kněžstvo,
aby se tam postarali o stavbu kaple. A pak mi poručila, abych se napila z pramene.
Protože jsem žádný pramen neviděla, šla jsem k řece Gavě. Ale ona mi dala na
srozuměnou, že nemluví o řece, a ukázala mi prstem, kde má byt pramen. Když jsem
tam přišla, nenašla jsem nic, jen trochu bahnité vody. Snažila jsem se ji nabrat
rukou, ale nešlo to. Proto jsem se pustila do hrabání, a nakonec jsem sice dokázala
trošku vody nabrat, ale třikrát jsem ji rozlila, až po čtvrté jsem se dokázala napit.
Pak se zjeveni ztratilo a já jsem šla pryč. Celých patnáct dni jsem se tam vracela
a každý den kromě jednoho pondělka a jednoho patku se mi Paní zjevovala. Každý
den mi přikazovala, že mam kněžím připomenout, aby tam vybudovali kapli, že se
mam jít k prameni umyt a že se mam modlit za obraceni hříšníků. Častěji jsem se ji
ptala, kdo je, ale ona se na to jen usmívala. Až nakonec pozvedla ruce do výšky,
upřela oči k nebi a řekla mi, že je Neposkvrněné Početí. Během těch patnácti dni mi
také prozradila trojí tajemství, ale zakázala mi komukoli je prozradit. To jsem
dodnes věrně dodržela.
Z dopisu svaté Bernadetty Soubirousové

Ohlášky:
 Udělování svátosti nemocných ve farnostech: Udílení svátosti pomazání
nemocných bude při mších svatých 16. února v Černotíně, 17. února
v Bělotíně, 18. února v Hustopečích a 21. února ve Špičkách. Kdo ze starších
a nemocných bude chtít svátost nemocných přijmout, zapíše se na list papíru
připravený na stolku v kostele. Před přijetím této svátosti ať předchází svátost
smíření.
 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.
 V sobotu v 11:00 h. bude pokřtěna Beáta Fidermáková v kostele Hustopečích.
 Představení dětí, které by mohly letos přistoupit k 1. sv. přijímání - 19. 2. v 16:30
v Černotíně, 20. 2. v 8:00 v Hustopečích a v 11:00 v Bělotíně.
 Pouť manželů ke sv. Valentýnu v rámci Národního týdne manželství v neděli
20. února 2022 v 15.00 v kostele v Drahotuších, poté beseda s manžely
Hlavicovými, zve CPR Jitřenka.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 13. 2. do 20. 2. 2022
Liturgický
kalendář
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13. 2.

Pondělí
14. 2.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Na poděkování PB

Černotín

9:30

Za živé a † farníky

Bělotín

11:00

Za † rodiče Václava a Marii Dvorské a dvo

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

Heřmanice 17:30

sv. Valentin

Úterý
15. 2.

Hustopeče

7:00

Černotín

16:30

Za kněze Jaroslava Rušara, rodiče,
sourozence a dvo

Bělotín

16:30

Za Martu a Josefa Žákovčíkovy a rodiče
z obou stran

Hustopeče

16:30

Za Anežku a Františka Vozákovy,
Marii a Oldřicha Vozákovy, Miroslava
Jandu a za živou a † rodinu Davidovu
a Vozákovu

Černotín

16:30

Na poděkování Pánu Bohu za 30 let života
s prosbou o další Boží požehnání

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

Za živé a † farníky

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

sv. Jiřina

Středa
16. 2.
sv. Juliána

Čtvrtek
17. 2.
sv. Alexius a druhové

Pátek
18. 2.
sv. Simeon

Sobota
19. 2.
bl. Godšalk
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20. 2.

Za Margitu Mačutkovou, Františka Vozáka
a živou a † rodinu
Za Annu a Štěpána Durevovy, † dceru Marii
a syna Bohumila a dvo

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

