Ročník XVII.

13. březen 2022

Číslo 11.

2. neděle postní

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Gn 15,5-12.17-18
2. čtení: Flp 3,17-4,1.
Ev.: Lk 9,28b-36
Žl 27

Hospodin je mé světlo a má spása.

Kapka rosy z Božího slova: Ježíš se ukazuje apoštolům ve svém božství. Jeho
proměnění je pro apoštoly posilou před nadcházejícím Kristovým utrpením.
Zároveň je pro ně i pro nás příslibem a nadějí, že i my, Ježíšovi učedníci,
budeme mít jednou v nebi tělo proměněné a oslavené.

O Boží prozřetelnosti
Tváří v tvář zkouškám a životním
peripetiím snadno ztrácíme ze zřetele
Boha a jeho láskyplnou péči. Může se
nám zdát, že Bůh je daleko, že na nás
zapomněl, že nás neslyší. Podobnou
úzkostí, ale násobnou, trpěl i Kristus na
kříži: Bože můj, Bože můj, proč jsi mne
opustil! V těchto slovech žalmu Pán již
s přicházející smrtelnou úzkostí nacházel posilu. Tato modlitba přinesla vysvobození. Dospěla až k onomu důvěrnému: Otče, do tvých rukou poroučím
ducha svého!
Kdyby nepřicházely zkoušky a protivenství, nemohli bychom duchovně
vyrůst. Myslím, že spíše tehdy, když
bychom prožívali naprostou pohodu, daleko více bychom se měli ptát, zda na
nás Bůh nezapomněl. Kdyby nechali otec či matka své dítě zcela věnovat se

gaučingu a neřekli mu: „Pocem!“ a občas nezavrčeli, ochabla by u dítěte
zcela schopnost k oběti. Pokud tedy v období zkoušek nepociťujeme
laskavou výchovu nebeského Otce, nejspíš dochází při narušení naší pohody
právě k onomu burcování duše.
Svatá Kateřina Sienská říká: „Jen skrze stíny přicházíme k poznání světla.“
A jindy: „Nikdy nebylo ničeho velkého dosaženo bez velkého utrpení.“
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.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Svatá Anežko, oroduj za nás!

Aby vaše láska byla bez pokrytectví
Křesťanské ctnosti
Raniero Cantalamessa se zabýval ve svém zamyšlení slovy sv. Pavla „oblečte se
v Pána Ježíše Krista“ (Ř 13,14), v čemž spočívá význam křesťanské svatosti, jejíž
„definice“ dle encykliky Lumen Gentium Druhého vatikánského koncilu zní: „svatost je
dokonalé spojení s Kristem“. Tato křesťanská svatost nás tedy nabádá k napodobování
Krista a jejím vrcholem je dokonalé spojení s Ním. Nejdůležitější ze všech křesťanských
ctností je láska, která v sobě zahrnuje všechny ctnosti, „láska bez přetvářky, láska bez
pokrytectví,… protože dle Ježíšova učení je srdce místem, ve kterém se rozhoduje, jakou
hodnotu člověk má,“ zdůraznil P. Cantalamessa.

Láska je základem všeho
„Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, nehněvá se, vše zahrnuje, láska věří, láska má
naději,“ citoval kapucín sv. Pavla a pokračoval: „nic se netýká jí samotné, ale láska je
konáním dobra, skutků lásky, přivádí nás zpět ke kořenu lásky, dobrotivost předchází
dobročinnosti.“ Sv. Pavel vysvětluje: „I kdybychom rozdali všechno, co máme, chudým,
ale bez lásky, zůstalo by to bez prospěchu,“ a tato pokrytecká láska je dle Cantalamessy
konáním dobra bez lásky: „Svatý Pavel si přeje, aby křesťané byli ‚zakořeněni
a zakotveni v lásce‘, tj. aby láska byla kořenem a základem všeho… Tím se stáváme
účastníky božského konání… Je to Boží láska, která prochází skrze nás.“
Věřící jsou považování za cizí těla ve společnosti
Sv. Pavel ve svých listech konkrétně poukázal na to, jak se má upřímná láska projevit
v životě společnosti. V jeho době byla křesťanská obec v Římě „malým ostrovem
v nepřátelském moři pohanské společnosti“, a právě takové okolnosti vedou často
k tomu, že „se uzavíráme sami do sebe s pocitem elitářství a smutkem, že patříme
k menšině zachráněných ve světě ztracených,“ vysvětlil P. Cantalamessa na příkladu sv.
Pavla, který v miniatuře koresponduje s aktuální situací celé církve. Současná
sekularizovaná společnost se často dívá nejen na křesťany, ale i na všechny věřící
v Boha s opovržením a odmítnutím. To se nejvíce projevuje v oblasti médií, financí
a kultury. „Věřící jsou považováni za cizí těla v technologicky rozvinuté společnosti,“
připomněl papežský kazatel.
Kristovo království
„Musíme pochopit, jaký postoj máme zaujmout a jakým způsobem máme rozvíjet svá
srdce v konfrontaci se společností, jež Krista odmítá,“ vybídl Cantalamessa k zamyšlení.
Tím postojem by mělo být hluboké soucítění, které nás vede k lásce k druhým, za které
jsme schopni přinášet i oběti, naložit si je na sebe před Bohem, „jako Ježíš vzal na sebe
starosti nás všech, s postojem milosrdenství.“
Sv. Pavel uvádí tato kritéria, dle kterých se máme při konání skutků lásky řídit:
„Následovat vlastní svědomí, respektovat svědomí druhých a vyvarovat se souzení
bratra, vyvarovat se skandálům. A k těmto se přidává další univerzální, kterým je
Kristovo království,“ ukončil své postní zamyšlení Raniero Cantalamessa.
www.cirkev.cz

Ohlášky:
Ve čtvrtek bude v Bělotíně po mši svaté druhé setkání lektorů.
Modlitební společenství bude ve čtvrtek v 19 hod. na faře v Hustopečích.
Příprava na biřmování proběhne v pátek v 18 hod. 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.
 Při sbírce Haléř sv. Petra se vybralo: Špičky 2.900,-Kč, Bělotín 4.470,-Kč,
Hustopeče 16.629,-Kč, Černotín 5.130,-Kč.
 Křížové cesty v Černotíně budou 45 minut přede mší svatou, v Bělotíně 45 minut
přede mší svatou.





POŘA D BOHOSLUŽEB
od 13. 3. do 20. 3. 2022
Liturgický
kalendář
2. neděle postní
13. 3.
sbírka
na pastoraci
mládeže

Pondělí
14. 3.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Za Josefa a Marii Pavlicovy, za Josefa a Žofii
Žemlovy, poděkování za dar zdraví pro
živou rodinu

Černotín

9:30

Za živé a † farníky

Bělotín

11:00

Za † Alenu a Rainera Anders, za jejich rodiče
a dvo

Hustopeče
Hustopeče

14:00
19:00

pobožnost Křížové cesty
(tichá) eucharistická adorace

Heřmanice 17:30

Za živou a † rodinu Šlosarovu a Dorazilovu

Hustopeče

7:00

Na úmysl dárce

Černotín

16:30

Bělotín

16:30

sv. Matylda

Úterý
15. 3.
sv. Longin

Středa
16. 3.
sv. Heribert

Čtvrtek
17. 3.

Za Hanu Šváčkovou, rodiče, sourozence
a jejich rodiny

sv. Patrik

Pátek
18. 3.

Hustopeče

sv. Josefa, slavnost

3. neděle postní
20. 3.

pobožnost Křížové cesty

16:30

Hustopeče

8:00

Černotín
Hustopeče

16:30

Špičky

9:30

Bělotín
Hustopeče

11:00

Za † Josefa Horáka, vnučku Aničku, 2 bratry,
sestru, živou rodinu a dvo
Za † manžela Ladislava, za živou a † rodinu
Dohnalovu a Honsovu
Za † Josefa Stehlíka, manželku, rodiče,
sourozence, živou a † rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za 40 let života
Za rodinu Humplíkovu, Hruškovu,
Nekorancovu a Zdenku Lipovskou
Za živé a † farníky

14:00

pobožnost Křížové cesty

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

sv. Cyril Jeruzalémský

Sobota
19. 3.

16:00

8:00

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

