Ročník XVII.

20. únor 2022

Číslo 8.

7. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23
2. čtení: 1 Kor 15,45-49
Ev.: Lk 6,27-38
Žl 103

Hospodin je milosrdný a milostivý.

Kapka rosy z Božího slova: Nejjistější cesta, jak se stát podobnými Kristu, je v úsilí
o lásku ke všem lidem, tedy i k našim nepřátelům. Je to jeden z nejtěžších
požadavků evangelia. V Kristu mám vzor tohoto jednání, protože on se vydal
na smrt za nás, i když jsme byli Božími nepřáteli.

Farní synoda v Hustopečích nad Bečvou
Chvála Kristu.
Bratři a sestry, v tomto čísle farního zpravodaje představuje své závěry ze setkání
další skupina, která se nechala oslovit papežem Františkem a pokusila se mu
odpovědět na otázku:
„Na společné cestě: V církvi a ve společnosti jdeme jeden vedle druhého po
stejné cestě“ a následující podotázky:
• Jsem křesťanem pro sebe, anebo s druhými?
• Jak si k sobě navzájem v našem společenství můžeme být blíže?
• Usiluji ve společenství o jednotu, anebo podporuji v církvi spíše mentalitu
polarizace, rozdělení, „sektářství“?
• Co/kdo mi vyvstane na mysli, když se řekne „církev“? A co farnost/“místní
církev“?
• Může se někdo v našem místním společenství církve cítit, že není součástí
farnosti/místní církve? A proč je ponechán na okraji?
• Jakou představu mám o místní církvi, tj. o naší farnosti – co mi tam chybí, co
hodnotím pozitivně-negativně? Možná, jaký je můj „sen o Církvi“?
Po dvou setkáních, která se uskutečnila na faře v Hustopečích nad Bečvou ve velmi
úzkém kruhu, nejvýše pěti osob, jsme dospěli k těmto závěrům:
- základem je víra v Boha, který miluje každého člověka

- vnímáme jako důležité, abychom byli otevření darům Ducha Svatého
- bez společenství člověk sám, i když je sebejistý a schopný, neobstojí –
potřebujeme jeden druhého
- chtěli bychom lépe vidět potřeby druhých a mít odvahu druhého oslovit
- rádi bychom byli vnímavější k těm, kteří se cítí být na okraji církve (nově pokřtění
dospělí, osamocení mladí, dospělí, kteří dosud nenašli své místo ve farnosti, lidé
vzdálení od Církve, kterým brání se přiblížit jejich dřívější chyby či zranění)
- jako důležité nám připadá, že na sobě pozorujeme vlastní chyby a vyznáváme svou
hříšnost
- mnohým může pomoci naše osobní svědectví o zkušenosti s Boží milostí
- velkým nepřítelem je spěch; Bůh nám dává čas, který my máme využít
- rádi bychom nepodléhali případným neúspěchům a nenechávali se odradit od cesty
do nebe a hlásání evangelia.

Výzva k modlitbě a postu za mírové řešení
situace na Ukrajině
Čeští a moravští biskupové vyzývají k modlitbě a postu za mírové řešení napjaté
situace na Ukrajině.
Sestry a bratři,
věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se
vzhledem k závažnosti k celé situaci na Ukrajině společně s naléhavostí, ale
i s důvěrou v Boží moc, modlili takto:
Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ.
Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.
Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné
dohodě a usmíření.
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou
něžnou náručí.
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si
navzájem odpouštět.
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle
Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše
viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od
zlého. Amen.
Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s Tebou; požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný
plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu
smrti naší. Amen.
Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.

Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.
Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Zároveň vyzýváme k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali na tento úmysl,
a to až do té doby, než se situace uklidní.
Vaši čeští a moravští biskupové.

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!

Ohlášky:
 Udílení svátosti pomazání nemocných bude při mši svaté 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.
 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.
 Večer chval se uskuteční v pátek 25. února 2022 v 18.30 h. v kostele v Hranicích,
program povede kapela Ignite worship, zve mládež hranického děkanátu.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 20. 2. do 27. 2. 2022
Liturgický
kalendář

7. neděle v mezidobí

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Za Margitu Mačutkovou, Františka Vozáka
a živou a † rodinu

Špičky

9:30

Za Annu a Štěpána Durevovy, † dceru Marii
a syna Bohumila a dvo

Bělotín

11:00

Za živé a † farníky

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

Špičky

17:30

Za nemocné

Hustopeče

7:00

Černotín

16:30

Bělotín

16:30

Hustopeče

16:30

Za † Jaromíru Rýparovou, živou a † rodinu
Miklovu, Rýparovu a dvo

Špičky

16:00

Za živou rodinu Voldánovu, Vilímcovu,
za † Ludmilu Hendrychovu a dvo

Hustopeče

8:00

Za živé a † farníky

Černotín

9:30

Za † Stanislava Podzemného, vnuka a dvo

Bělotín

11:00

Za † rodiče Vaňkovy, dvo a živou rodinu
Vykovu

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

20. 2.

Pondělí
21. 2.
sv. Petr Damiani

Úterý
22. 2.
Stolce sv. Petra, svátek

Středa
23. 2.
sv. Polykarp

Čtvrtek
24. 2.

Za † Josefa Rýpara, 2 syny, rodiče
a živou rodinu

sv. Modest

Pátek
25. 2.
sv. Valburga

Sobota
26. 2.
sv. Alexandr

8. neděle v mezidobí

27. 2.
sbírka Haléř sv. Petra

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

