Ročník XVII.

20. březen 2022

Číslo 12.

3. neděle postní

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Ex 3,1-8a.13-15
2. čtení: 1 Kor 10,1-6.10-12
Ev.: Lk 13,1-9
Žl 103

Hospodin je milosrdný a milostivý.

Kapka rosy z Božího slova: Ježíš nám v evangeliu nepodává teoretické vysvětlení
neštěstí, která se stávají. Poukazuje na to, jak nás takové události mají
vyburcovat k tomu, abychom více usilovali o své obrácení.

„Devadesátka! No a co?“
S tímto názvem proběhla na podzim loňského
roku v Olomouci výstava k životnímu jubileu
známého českého divadelníka, zpěváka, skladatele, básníka, textaře, grafika a sběratele, spoluzakladatele divadla Na zábradlí a Semaforu pana
Jiřího Suchého. Ať mu Pán tedy dopřeje i po
devadesátce životní elán, a radost, kterou za
života rozdával ve světě, kéž po „obnošené
vestě“, jak o životě zpívá v jedné ze svých písní,
přejde v radost věčnou.
Bratři a sestry, tuto neděli se také moje léta
zakulacují. Je jich sice o něco méně než u pana
Suchého, ale spolu s ním říkám: „No a co?“
Výstavu zatím nepořádám, ale – dá-li Pán, třeba
to do devadesáti stihnu. S poděkováním Pánu Bohu za čtyřicet let života
slavím tuto neděli v kostele Povýšení sv. Kříže v Hustopečích mši svatou, do
níž vkládám vše, co bylo, je a bude – k Srdci věčného Boha.
Připojte, prosím, za mne modlitbu.
P. Václav Fojtík

Jiří Suchý: Kdykoliv, kdekoliv
To dávno všeobecně známý je,
že někdo žije a jinej nežije.
A ten kdo žije, tomu známo jest,
že život má dlaň, ale taky pěst.
A tou dlaní nás občas pohladí
a jindy pěstí ránu zasadí.
Život je někdy klenot, jindy šmejd
a my už víme, že to tak má bejt.
Kdykoliv, kdekoliv,
když slunce zajde
a vyjde zas, tak je to div.
Kdykoliv, kdekoliv,
vždy si mě najde,
to potěšení, že jsem živ.
(Že jsem živ.)
Život je tunel, kterým se řítí vlak

a neví se kam a proč a nač a jak.
Pan průvodčí nám změří krevní tlak,
a předepíše cestu do oblak.
Zatím však ještě jedeme po zemi,
šedej tunel si zdobím růžemi.
Co zmůže růže to dobře znám,
voní i bodá jako život sám.
Kdykoliv, kdekoliv,
když slunce zajde
a vyjde zas, tak je to div.
Kdykoliv, kdekoliv,
vždy si mě najde,
to potěšení, že jsem živ.
A kdykoliv, kdekoliv,
vždy si mě najde,
to potěšení, že jsem živ.

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!

Nespokojte se s temnotou a čekáním na světlo
Světlo mizí a temnota se žalostně rozmáhá. Každý člověk je plamenem,
stvořeným naším Pánem, aby svítil na zemi. Každý člověk je lampou, kterou Pán
učinil, aby zářila a dávala světlo. Kdo vyrábí lampu, dělá ji proto, aby svítila ve tmě.
Lampa je stvořena, aby prozářila temnotu. Když je tma, osvětlujte noc svými
lampami. Nespokojte se s temnotou a čekáním na světlo nového dne.
Násilí opanuje zemi. Planeta bude probodnuta meči nevědomosti a nenávisti.
Národy se budou potácet pod tíhou utrpení, strach zpustoší celou zemi jako bouře,
srdce lidí budou přetékat žalem. Hloupí a zlí lidé budou ovládat osud národů,
zavlečou je na cestu utrpení a smrti kvůli slepé zášti, které budou přezdívat
„spravedlnost“. Zášť a nevědomost ovládnou svět.
Vytrvejte a zůstaňte pevní ve víře a v lásce. Tvář země se změní, ale vy si
zachováte Kristovu tvář. Hranice, společenství a zřízení států budou vymazány
a znovu nakresleny, lidé se budou ploužit pod tíhou ohně a železa, ale vy si
zachováte lásku bez hranic. Střežte své církevní společenství, vaším státním
zřízením ať je evangelium. Buďte kotvou, která zachytí bloudící, vaše srdce ať jsou
přístavem spásy pro všechny ztracené a zbloudilé, kteří prosí o ochranu. Svými
modlitbami můžete spustit déšť milosrdenství a zemi zavlažit svou láskou. Modlete
se, aby se zatvrzelá srdce obměkčila, aby zatemnělé mysli prozřely.
Dobrým i zlým lidem běží čas stejně. Pokud ho ti první nenaplní konáním dobra,
ti druzí budou zasévat zlo stále více. Každý okamžik vašeho života je jako ošatka,
která vám je svěřena, abyste ji naplnili svou sklizní a svým ovocem. Tento okamžik
je krátký, rychle zmizí v minulosti a už nikdy nepůjde vzít zpět. Zlo oplácejte
dobrem, ale nedělejte si z lásky záminku, proč se vyhýbat boji se zlem. Vaše láska
ať je jako voda, která proniká všude.
A hlavně ... nemějte strach. A hlavně, nemějte strach, protože Kristovo světlo
povstane a zazáří, jeho kříž se zaskví.
Vytrvejte ve víře v Krista, nemějte strach, důvěřujte Bohu vzkříšení a života.
Jen jemu náleží všechna sláva na věky věků.
sv. Šarbel, www.cirkev.cz

Ohlášky:
 Na pastoraci mládeže se vybralo: Černotín 3.687,- Kč, Bělotín 5.900,- Kč,
Hustopeče 10.249,- Kč, Špičky 1.800,- Kč.
 Křížové cesty v Černotíně budou 45 minut přede mší svatou, v Bělotíně
45 minut přede mší svatou.

POŘA D BOHOSLUŽEB
od 20. 3. do 27. 3. 2022
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Na poděkování Pánu Bohu za 40 let života

Špičky

9:30

Za rodinu Humplíkovu, Hruškovu,
Nekorancovu a Zdenku Lipovskou

Bělotín
Hustopeče
Hustopeče

11:00

Za živé a † farníky

14:00
19:00

pobožnost Křížové cesty

Špičky

17:30

Hustopeče

7:00

Středa
23. 3.

Hustopeče

14:00

sv. Turibius
z Mongroveja

Černotín

16:30

Čtvrtek
24. 3.

Bělotín

14:00

Requiem za † Ludmilu Šišákovou

16:00

pobožnost Křížové cesty

16:30

Za † Stanislava Horáka, Jana Fila
a živou rodinu

Špičky

16:00

Za † Marii a Josefa Syptákovy a † syna
Václava a rodiče obou stran

Hustopeče

8:00

Za živé a † farníky

Černotín

9:30

Za † Josefa Hýžu, rodiče, 2 bratry, dvo
a živou rodinu

Bělotín
Hustopeče
Hustopeče

11:00

Za živou a † rodinu Hanákovu a dvo

14:00
19:00

pobožnost Křížové cesty

3. neděle postní
20. 3.

Pondělí
21. 3.

Úmysl mše svaté

(tichá) eucharistická adorace

sv. Serapion

Úterý
22. 3.

Za † Františku Zemánkovou a živou rodinu

sv. Epafrodit
Requiem za † Marii Rušarovou

sv. Kateřina Švédská

Pátek
25. 3.
Zvěstování Páně,
slavnost

Sobota
26. 3.

Hustopeče

sv. Kastulus

4. neděle postní
27. 3.

 

(tichá) eucharistická adorace

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

