Ročník XVII.

27. únor 2022

Číslo 9.

8. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Sir 27,5-8
2. čtení: 1 Kor 15,54-58
Ev.: Lk 6,39-45
Žl 92

Dobré je chválit Hospodina.

Kapka rosy z Božího slova: Otázky, které ve mně vzbuzuje dnešní evangelium, jsou
možná zneklidňující, ale potřebné: Jaké ovoce nese strom mého vlastního
života? A jaké ovoce nese má snaha druhé napomínat a umravňovat?

Závěry farní synody ve Špičkách
Do synodální skupinky se zapojilo 5 zástupců z řad aktivních farníků.
Při 1. setkání jsme se po společné modlitbě rozhodli pro 3. téma z desíti
předložených okruhů. Tedy UJMOUT SE SLOVA aneb všichni jsou vybízeni,
aby mluvili odvážně a otevřeně, tedy svobodně, pravdivě a s láskou. Pozastavili
jsme se u otázek: Jakou máme zkušenost se svobodným sdílením? Co mi brání,
abych v církvi vyslovil názor?
Na 2. setkání nás spojila vzpomínka a stesk po tridentské liturgii, do jejíž
duchovní hloubky nás před pár lety nějaký čas zasvěcoval bývalý pan farář. Nad
rámec pravidelných mší svatých jsme čerpali z tohoto velkého pramene církve,
který zároveň obohacoval prožívání daru liturgie současné. Kněz, který nám
s láskou ve všem sloužil, nedostal povolení sloužit v tomto ritu oficiálně a musel
tehdy z farnosti odejít. Škoda, proč vytrhávat dobré kořeny? Máme za to, že
nerozděluje ritus, ale upřílišněnost některých jedinců. Navrhujeme, aby právě
s nimi církevní hierarchie pracovala.
Během 3. setkání nás Duch svatý vedl prostřednictvím návodných otázek:
Nejsou v našich představách o životě farnosti negativní předsudky? Vytváří se
ve farnosti podmínky pro vzájemné setkání různých skupin farníků? To nás
dovedlo k úvahám nad klady naší farnosti, ale také potřebami, které bychom rádi
naplnili. S láskou sloužící kněz, otevřený a chápající, duchovní aktivity v podobě
poutí, znovuobnovená procesí, adorace, společné modlitby, podpora
modlitebního společenství, benefiční koncerty, spolupráce s obcí na
společenském a kulturním životě a na opravách církevních památek, duchovní

okénko v obecním listu a další dary nás vedou k radosti z toho, že můžeme
farnost považovat za rodinu.
Do konečného cíle jsme však ještě nedošli. Čím by se tedy dalo farnosti
a církvi pomoci?
1. Dříve, když se konala církevní procesí, kráčeli spolu všichni, představitelé
obce, kněží, střední i nižší stavy, věřící i nevěřící. Všichni byli spojeni osobním
způsobem jedním úmyslem. Dnes se mnozí stydí, že patří do církve, která je
pošpiněná lidskými selháními. Někdo se bojí k nějaké aktivitě v církvi přihlásit,
zapojit se, ozvat se, zapsat se. Nebudeme o církvi, kněžích, rodinách,
jednotlivcích mluvit a srovnávat je, ale budeme se za ně modlit. V loňském
roce bylo v naší farnosti obnoveno procesí k sloupku sv. Marka a zrestaurován
kříž za Špičkami směr Hluzov. Tato lokalita je turisticky využívána místními
i přespolními, chceme proto nabídnout tento úsek a čas pro duchovní vycházku,
během které se můžeme modlit za pěkné vztahy v rodinách v naší obci, za
církev, a dá-li Pán, také za duchovní povolání. Zároveň to může být příležitost se
na kolemjdoucí usmát, pozdravit, zastavit se či přizvat je. A když spojíme např.
svatohubertskou a františkánskou lásku k přírodě s péčí o ni, můžeme také
přispět příležitostným sběrem civilizačního „pokladu“ k ekologii krajiny.
2. Vidíme, že v současné době je v naší farnosti nouze o nově příchozí věřící,
odrostli nám ministranti, hledáme chlapce a dívky ochotné se podílet na různých
aktivitách (zpěvu, hudebním doprovodu, péči o nástěnky, koledníky…). Rádi
bychom podpořili tuto potřebu nejenom osobním hledáním a oslovením, ale také
společnou aktivitou za nové příchozí a hledající. Obnovíme pobožnosti
mariánské 1. soboty v měsíci před sobotní mší svatou či v odpoledních
hodinách. Po každé mši svaté také pozveme farníky ke krátké modlitbě
a budeme se obracet o pomoc ke sv. Tarsiciovi za dar víry a přijetí
ministrantské služby pro chlapce z naší obce a zapojení dívek do potřebných
aktivit. K dobrému by mohl pomoci kalendář služeb a služebníků.
3. Napříč společností jsme svědky krize odpovědnosti za odvedenou práci
a službu, málokdo za něco ručí. Mnohé „neviditelné“ práce a činnosti v naší
farnosti jsou vykonávány „automaticky“ ochotnými farníky, což je na jedné
straně dobře, ale bylo by dobré jim pomoci. Po ustanovení nového děkanátního
technického administrátora se těžko dovoláme někoho, kdo poradí, pomůže,
zavolá odborníka, opraví…, proto chceme zvláště pro komunikaci s novým
administrátorem v děkanátu nalézt technickou „spojku“, která bude pro
farnost zajišťovat první pomoc a nebudeme muset tímto zaměstnávat kněze.
Rovněž považujeme za přínosné sestavit seznam nákladnějších investic,
které volají v bohoslužebném prostoru po výměně či novém pořízení a seznámit
s tím kněze i farníky. Věříme, že někdo rád na konkrétní věc přispěje, můžeme si
také udělat seznam či plán.
Za synodální skupinku Jaroslava Vyhnánková

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 23. 2. 2022 je
887.554,- Kč (z toho se v kasičkách vybralo 11.143,- Kč). Všem dárcům Pán
Bůh zaplať. Svatá Anežko, oroduj za nás!

Ohlášky:
 Popeleční středa je dnem přísného postu, kdy platí zdrženlivost od masa a újma
v jídle (zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let).
Tímto dnem nám začíná postní doba! Trvá 40 dní, nepočítají se neděle (proto se
začíná ve středu před první nedělí postní). Celá postní doba je časem, v němž se
církev zvláště věnuje kajícnosti. Proto se vyhýbáme veřejným zábavám a tanci.
 V neděli bude udělován popelec ve Špičkách a Bělotíně.
 V týdnu bude první pátek v měsíci, budu navštěvovat nemocné, budou adorace
a zpovídání před bohoslužbou.
 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 Soběchlebech bude tuto neděli v 15 hod. v kostele koncert, vystoupí kapela
Good work.
 Křížové cesty v Černotíně budou 45 minut přede mší svatou, v Bělotíně 45 minut
přede mší svatou.
 Do ekonomické rady farnosti Černotín byli ustanoveni: Petr Mynář, Václav
Barot, Antonie Lukešová.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 27. 2. do 6. 3. 2022
Liturgický
kalendář
8. neděle v mezidobí

27. 2.
sbírka Haléř sv. Petra

Pondělí
28. 2.

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Za živé a † farníky

Černotín

9:30

Za † Stanislava Podzemného, vnuka a dvo

Bělotín

11:00

Hustopeče

19:00

Špičky

17:30

Hustopeče

7:00

Černotín

16:30

Hustopeče

18:00

Bělotín

16:30

Za Trudu a Františka Číhalovy

16:00

pobožnost Křížové cesty

16:30

Za † rodiče Šubovy, Hrabovy, vnuka Luďka
a dvo

Černotín

16:30

Za † rodiče Šindlerovy, 2 syny, snachu a dvo

Hustopeče

8:00

Za Františka Hajdu, 2 rodiče, za rodinu
Jurečkovu, Hajdovu, Kuchařovu, Malíkovu
a dvo

Špičky

9:30

Za živé a † farníky

Bělotín

11:00

Za Anežku a Josefa Hošťálkovy
a jejich sourozence

Hustopeče

14:00

pobožnost Křížové cesty

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

sv. Roman

Úterý
1. 3.

Úmysl mše svaté

Za † rodiče Vaňkovy, dvo a živou rodinu
Vykovu
(tichá) eucharistická adorace
Za † Zdeňka Schneidera, manželku Anastázii,
rodiče a sourozence z obou stran, vnuka
Tomáše, zetě Jiřího a živou rodinu

sv. Suitbert

Středa
2. 3.
Popeleční středa
den přísného postu

Čtvrtek
3. 3.

Za pedagogy a ostatní pracovníky
ve školství
Za † Bedřicha a Marii Kubečkovy a snachu
Milenu, za rodiče Zůvalovy a Kubelkovy, dvo
a živou rodinu Kubečkovu

sv. Kunhuta

Pátek
4. 3.

Hustopeče

sv. Kazimír

Sobota
5. 3.
sv. Teofil (Bohumil)

1. neděle postní
6. 3.
Měsíční sbírka

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

