Ročník XVII.

6. březen 2022

Číslo 10.

1. neděle postní

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Dt 26,4-10
2. čtení: Řím 10,8-13
Ev.: Lk 4,1-13
Žl 91

Bud' se mnou, Pane, v mé tísni.

Kapka rosy z Božího slova: Ježíš ukazuje, že on nabízí víc než jen vnější
osvobození, jakým bylo vyvedení z Egypta. Ježíš jako jediný je absolutně
svobodný, protože vítězí nad každým pokušením. Na cestu k větší vnitřní
svobodě zve i mě v této začínající postní době.

Farní synoda v Bělotíně
Ve třech setkáních uskutečněných na faře v Bělotíně, ve skupince 6 lidí,
jsme se snažili přemýšlet nad tématem, které se nám jevilo jako nejvíce
uchopitelné a rezonující v našich srdcích, a to:
1. NA SPOLEČNÉ CESTĚ – V církvi a ve společnosti jdeme jeden vedle
druhého po stejné cestě:
- Jak si k sobě navzájem v našem společenství můžeme být blíže?
Výstup jsme shrnuli těmito klíčovými slovy: setkávání, poznávání se,
modlitba.
Vzešly tyto podněty:
- ačkoli jsme malá farnost, přesto se pořádně vzájemně neznáme
a nepotkáváme
- je potřeba se setkávat – například zkusit, je-li možné, jednou za čtvrt
roku přesunout pravidelnou nedělní mši na odpolední hodinu a uspořádat
"kavárničku" po mši na faře
- zkusit uspořádat, nebo zprostředkovat duchovní obnovu, seminář,
adorace
- staří mívají modlitební setkání 1. sobotu v měsíci – vnímají malou účast
- je potřeba více společných modliteb, jednak v rodinách, zkusit
modlitební setkávání s lidmi v sousedství

- podpořit mladé v iniciativě čtení při bohoslužbě slova, předříkání
desátku růžence, čtení přímluv
- možnost přidání při přímluvách osobní prosby
- také děti nechat, aby se účastnily a podílely na úklidu v kostele
- zlepšit toleranci k ostatním – hodně iniciativním i málo iniciativním
spolufarníkům
- zajistit přečtení/předzpívání žalmu přede mší (zejména ve všedních
dnech).

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!

Tajemství svatých: zapomenutá síla a moc postu
Existuje silná duchovní disciplína, kterou v Písmě svatém doporučuje Pán Ježíš
Kristus a kterou praktikovali všichni svatí, ale na kterou se v dnešní době poněkud
zapomíná – je to půst.
Půst, jinými slovy úmyslné zdržování se pokrmu po nějakou dobu, vyznívá silně proti
současnému životnímu stylu. Proč bychom se v kultuře, v níž je tělesný požitek
největším dobrem, měli zříkat něčeho tak dobrého, uspokojujícího a nevyhnutelného,
jako je jídlo? Protože právě fakt, že jídlo tak velice potřebujeme a ceníme, je důvodem
proč má půst takovou sílu a moc. Dočasné zřeknutí se něčeho, co nezbytně potřebujeme
pro život, nám totiž umožňuje zaměřit se více na duchovní věci, které jsou pro náš život

ještě důležitější. Sám Kristus praví v Písmu: „Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale
každým slovem, které vychází z Božích úst.“ (Mt 4,4)
Zde je deset citátů svatých o důležitosti této duchovní praxe (volný překlad):
„Půst očišťuje duši, pozdvihuje mysl, podřizuje člověka duchu, vrací srdci lítost
a pokoru, rozptyluje mračna žádostivosti, hasí oheň nezřízených vášní a zapaluje pravé
světlo ctnosti a zdrženlivosti. Půst ti umožňuje znovu vejít do sebe.“ (sv. Augustin)
„Půst je duší modlitby, milosrdenství je zdrojem životní síly postu. Když se modlíš,
tak se postíš; když se postíš, prokazuješ milosrdenství; chceš-li, aby tvoje prosba byla
vyslyšena, naslouchej prosbám druhých. Budeš-li naslouchat druhým, také tobě bude
naslouchat Bůh.“ (sv. Petr Chryzolog)
„Bůh ukrývá vítěznou cenu – věčnou slávu, po níž vždy tak toužíme, do našich
umrtvování a do vítězství člověka nad sebou samým.“ (sv. Jana Františka de Chantal)
„Když se člověk začne postit, ihned ve své mysli zatouží po rozhovoru s Bohem.“
(sv. Izák Syrský)
„Duchovní boj nemůžete začít bez toho, abyste předtím neovládli a nezkrotili svůj
apetit.“ (sv. Řehoř Veliký)
„Půst je oporou naší duše: dává nám křídla, abychom vystoupili do výšin a radovali
se z vrcholné kontemplace!… Bůh nám jako shovívavý Otec nabízí půst jako lék.“ (sv.
Jan Zlatoústý)
„Kromě známého účinku postu, jako je pozdvižení mysli, podřízení se těla duchu,
upevnění ctností a získání nebeské odměny, kontroluje půst také naši nenasytnost
a chamtivost, drží na uzdě naše smyslové choutky a celé tělo podřizuje zákonu Ducha.
Pokud z tohoto dokážeme aspoň trochu, i tak náš protivník zůstane před námi v hrůze,
protože on se děsí každého, o kom ví, že se postí.“ (sv. František Saleský)
„Bez umrtvování vášní si nedokážeme ochránit svoji nevinnost, protože Adam zhřešil
právě svojí slabostí a touhou po požitku.“ (sv. Kateřina Sienská)
„Pokání bez postu je neužitečné a marné; Boha uspokojíme naším postem.“ (sv. Basil Veliký)
„Ten, kdo uspokojuje naši chuť, je připraven uspokojit i ostatní naše smysly. Když
ztratíme ducha soustředěnosti, lehce se dopustíme chyb urážlivými slovy a nevhodnými
gesty. Největším zlem nestřídmosti je však to, že vystavuje naši mírnost a zdrženlivost
velkému nebezpečí.“ (sv. Alfons de Liguori)

Ohlášky:
 Na pomoc Ukrajině se vybralo: Hustopeče 32 000,- Kč, Bělotín 9 984,- Kč, Černotín 8 700,- Kč,
Špičky 7 370,- Kč.
 Ve čtvrtek 10. března v Bělotíně po mši svaté setkání pro zájemce o službu lektora, čtenáře
při liturgii.
 V sobotu 12. března od 9:00 h. setkání ministrantů na faře v Hustopečích.
 Farní tábor pro děti ve věku od 7 do 15 let proběhne ve dnech 1. 8. – 7. 8. 2022 na faře
v Potštátu. Kapacita ubytování je omezena, proto budou upřednostněni ti zájemci, kteří se
přihlásí dříve. Přihlášky si můžete vzít na stolečku v kostele. Vyplněnou ji pak předejte
P. Václavovi nebo Dáši Jakešové. Přihlášky, prosím, nevhazujte do poštovní schránky
a odevzdejte do konce dubna. Cena tábora je 1.800,- Kč.
 Křížové cesty v Černotíně budou 45 minut přede mší svatou, v Bělotíně 45 minut přede mší
svatou.

POŘA D BOHOSLUŽEB
od 6. 3. do 13. 3. 2022
Liturgický
kalendář

1. neděle postní
6. 3.
sbírka Haléř sv. Petra

Pondělí
7. 3.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

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
Hustopeče

14:00
19:00

pobožnost Křížové cesty

Špičky

17:30

Hustopeče

7:00

Černotín

16:30

Za nemocné a jejich rodiny

Bělotín

16:30

Za † bratra, sestru a jejich děti

16:00

pobožnost Křížové cesty

16:30

Za živou a † rodinu Biskupovu a Kremlovu

(tichá) eucharistická adorace

sv. Perpetua a Felicita

Úterý
8. 3.

Za Svatopluka, Roberta Váhalovy a rodiče

sv. Jan z Boha

Středa
9. 3.
sv. Františka Římská

Čtvrtek
10. 3.
sv. Jan Ogilvie

Pátek
11. 3.

Hustopeče

sv. Eulogius z Kordoby

Sobota
12. 3.

Špičky

16:00

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

Za Františku Vozákovou, manžela, 2 syny,
dceru, zetě, vnuka Pavla a za rodinu
Vozákovu, Valentovu a Hulákovu
Za Josefa a Marii Pavlicovy, za Josefa a Žofii
Žemlovy, poděkování za dar zdraví pro
živou rodinu
Za živé a † farníky
Za † Alenu a Rainera Anders, za jejich rodiče
a dvo

Hustopeče

14:00

pobožnost Křížové cesty

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

sv. Kvirin

2. neděle postní
13. 3.
sbírka
na pastoraci
mládeže

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

