Ročník XVII.

27. březen 2022

Číslo 13.

4. neděle postní

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Joz 5,9a.19-12
2. čtení: 2 Kor 5,17-21
Ev.: Lk 15,1-3.11-32
Žl 34

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

Kapka rosy z Božího slova: Otec z následujícího podobenství je obrazem Boha,
který člověku dopřává svobodu a zároveň vždy znovu nabízí své odpuštění. Na
člověku je jen jedno – aby vždy znovu dokázal vstát a s lítostí i důvěrou se
vrátit ke svému nebeskému Otci.

Čtvery botičky
Chvála Kristu.
Bratři a sestry, mezi pesimismem a optimismem, tedy pohledem katastrofickým
a růžovobrýlím, se nachází realismus, postoj
uměřený, věcný. Každý z nás se patrně někdy
naklání k prvnímu, jindy k druhému extrému,
jednou k postavě Mrzouta, podruhé Radovana
z dětských kreslených pohádek. Apoštol Petr
ve svém prvním listu vybízí: Mějte ochotnou
mysl a na věci se dívejte střízlivě. O to se tedy
snažme.
Moc nám v tom přibližování se k pravdě bez
příkras a vrásek pomáhá vlastní rozvažování,
když se zpytujeme. Tak můžeme získat širší rozhled. Dále nám pak pomáhají
druzí. Pokud si např. někdo začíná stěžovat na svou tíživou situaci, slovo,
které odvede jeho pozornost od něj samého, stává se spásným.

Sám jsem se častěji v myšlenkách pesimismu točil, a asi ještě někdy zatočím,
kolem skutečnosti čtyř farností, jejichž duchovní správou jsem pověřen. „To
je hrůza! Světe, div se! Čtyři farnosti!“ Ještě, že v těchto chmurách padlé
přirozenosti se ozývají od vás, těchto „hrůzných“ farníků slova spásná, mé
mrzoutství rozptylující, např.
„Čtyři farnosti – čtyři milosti!“
A jindy: „Pane faráři, to máte jako u nás doma. Musí se nachystat čtyři
svačiny, čtvery botičky.“
Tak Pán Bůh zaplať za tato spásná povzbuzení! Od nynějška, pokud jsem to
ještě nevzal na vědomí dříve, beru čtyři farnosti jako čtvery botičky.
S pozdravem a požehnáním pro životní realismus
P. Václav Fojtík

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 24. 3. 2022 je
955.239,- Kč (z toho se v kasičkách vybralo 31.825,- Kč). Všem dárcům Pán
Bůh zaplať. Svatá Anežko, oroduj za nás!

O svíčce a sirce
„Mám úkol tě zapálit,“ říká jednou zápalka svíčce. „Jen to ne,“ úzkostlivě
odpovídá svíčka, „když budu hořet, mé dny jsou sečteny a nikdo už nebude
obdivovat mou krásu.“
Zápalka jí dává čas na rozmyšlenou: „To jediné, co můžu udělat já, je zapálit.
Když nezapálím, nesplním svůj úkol a promarním také své poslání. A ty jsi svíce

a jsi k tomu, abys dávala světlo. Chceš, aby byl tvůj život navěky studený a marný,
chceš nesplnit svou úlohu?“
„Ale hořet – to bolí,“ vzdychá svíce. „A když mě zapálíš, moje síla je pryč.“
„Ano, to máš pravdu,“ odpověděla zápalka. „Ale není to tajemství našeho povolání:
dávat světlo? Když se budeš ztrácet v ohni, vše proměníš v hřejivé světlo a mnozí
z toho budou mít radost. Když se ale schováš, bude tma i tam, kde stojíš.“
Svíce uvažovala, potom plná očekávání řekla: „Zapal mě...!“
Postní doba nás zve, abychom i my přistoupili k Ježíši a řekli mu: „Zapal mě...!“
www.vojtechkodet.cz

Nevěřme lžím a nenechme se odradit od konání dobra
Dobrým i zlým lidem běží čas stejně. Pokud ho ti první nenaplní konáním dobra,
ti druzí budou zasévat zlo až do té míry, že všechen čas bude zbytečný.
Každý okamžik vašeho života je jako košík, který vám je svěřen, abyste ho
naplnili svou sklizní a svým dobrým ovocem. Tento okamžik je krátký, rychle zmizí
v minulosti a už nikdy nepůjde vzít zpět.
Setkávejte se s druhými, pomáhejte si, navzájem si naslouchejte, zdravte se,
utěšujte jeden druhého dobrými a pevnými slovy, překonejte sami sebe, abyste se
vzájemně setkali, v lásce Kristově neúnavně a bez omrzení pracujte na Pánově poli.
Naplňujme čas, naplňujme láskou svůj život, naplňujme každičký okamžik svého
života. Nedovolte světu, aby vám skryl ošatky vašeho života, a aby tak zůstaly
prázdné. Bylo by to pak, jako byste hromadili haldy slámy, které čas spálí a nic
z nich nezůstane.
Nepouštějte se do rozhovoru s ďáblem. Rozmlouvejte jen s Bohem.
Když byl Ježíš Kristus ukřižován a vzkříšen, ďábel padl a zbývá mu už jen
vymezený čas. Kdo se ale upne na ďábla, padne s ním. Kdo kráčí po jeho cestě,
vystavuje se nebezpečí pádu.
Nikdy se neupínejte na ďábla a nikdy se nepouštějte jeho cestami. Veškerou jeho
starostí je zkreslovat Boží obraz ve vašich myslích, zavést vás na scestí a odradit od
konání dobra. Falšuje, zkresluje a klame. Snaží se vás oklamat a odradit. Démon je
největší lhář, největší podvodník a pokrytec, a jak ho označil sám Pán: „Je samotnou
lží a otec lži.“
sv. Šarbel, www.vira.cz

Ohlášky:
 Modlitební společenství bude ve čtvrtek v 19 hod. na faře v Hustopečích.
 V týdnu bude první pátek v měsíci, budu navštěvovat nemocné, budou adorace
a zpovídání před bohoslužbou.
 Od pátku do neděle proběhne duchovní obnova pro biřmovance na faře
v Partutovicích: (začátek v pátek při mši svaté v kostele v Partutovicích v 17:30
a konec v neděli při mši svaté v 9:30); s sebou spacák, karimatku, Písmo svaté,
alespoň Nový zákon a přezůvky.
 Křížové cesty v Černotíně budou 45 minut přede mší svatou, v Bělotíně 45 minut
přede mší svatou.

POŘA D BOHOSLUŽEB
od 27. 3. do 3. 4. 2022
Liturgický
kalendář

4. neděle postní
27. 3.

Pondělí
28. 3.

Místo

Čas

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

Špičky

17:30

Za Miroslava Strnadla, zetě,
živou a † rodinu

sv. Rogát

Úterý
29. 3.

14:00

Černotín

17:30

Za † Ludmilu Vikovu, manžela, živou rodinu
a † Aloise Sohra

Bělotín

17:30

Za Antonína Kývalu, rodiče a sourozence

17:30

pobožnost Křížové cesty

18:00

Za Františka Lužného, syna, rodiče z obou
stran a živou rodinu

Černotín

17:30

Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii
za 75 let života, manžele Josefa a Vladimíra

Hustopeče

8:00

Špičky
Bělotín
Hustopeče
Hustopeče

9:30

7:00

sv. Jan Klimak

Čtvrtek
31. 3.

(tichá) eucharistická adorace

Za rodiče Staňkovy a Třískalovy,
živou rodinu a dvo
Requiem za † Boženu Frkalovou

Hustopeče

bl. Ludolf (Slavomil)

Středa
30. 3.

Úmysl mše svaté

bl. Balbína

Pátek
1. 4.
sv. Makarius
(Blahomír)

Sobota
2. 4.

Hustopeče

sv. František z Pauly

5. neděle postní
3. 4.
Měsíční sbírka

Za † Marii Smolkovou, manžela, rodiče
z obou stran a dvo
Za živé a † farníky

11:00

Za † tatínky Jiřího a Zdeňka

14:00
19:00

pobožnost Křížové cesty
(tichá) eucharistická adorace

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

