Ročník XVII.

3. duben 2022

Číslo 14.

5. neděle postní

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Iz 43,16-21
2. čtení: Flp 3,8-14
Ev.: Jan 8,1-11
Žl 126

Velkou věc s námi udělal Hospodin,
naplnila nás radost.

Kapka rosy z Božího slova: Janovo evangelium nám představuje Krista plného
moudrosti a milosrdenství, který zamítá hřích, ale neodsuzuje hříšného
člověka.

„Jdi a od nynějška už nehřeš!“
Bratři a sestry, slova uvedená v tomto nadpisu zakončují evangelium, které
uslyšíme o 5. postní neděli. Jdi a od nynějška už nehřeš! Ježíš je pověděl ženě
chycené při cizoložství, kterou mu učitelé Zákona
a farizeové přivedli, aby potvrdil ortel smrti a snad
aby i jej přiměli zvednout ze země kámen odsouzení.
Slovy „kdo je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem
první“, ji vysvobodil a dal ji novou životní
příležitost. On totiž nepřišel, aby svět soudil, ale
spasil. Proto ji neodsuzuje, ale zachraňuje. Nikdo tě
neodsoudil? Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška
už nehřeš.
Bratři a sestry, Bohem milovaní a Kristovou Krví
vykoupení, Ježíš nám znova nabízí záchranu.
Můžeme to zakusit ve svátosti smíření: „Pán ti
odpustil hříchy. Jdi v pokoji.“
Ať přijde a zachrání nás! Ať přijde s mocí svého
Ducha a posvětí nás. Ať nás pozvedne z prachu
země a dá nám opět pohlédnout do nebe!
Velikonoční svátky prožijme s čistým srdcem po

svaté zpovědi a zprostředkujme svátost smíření také těm, kteří se do kostela pro
nemoc dostat nemohou.
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!

ODSTRAŇ HŘÍCH A RADUJ SE!
Každý člověk má nějakou zálibu, koníčka. Jeden rád sbírá modely letadel, jiný známky, další
nálepky, někdo zase plakáty. Každý sběratel však musí mít svatou trpělivost a přinášet menší či větší
oběti, aby získal do sbírky další cennou věc. V evangeliu této neděle nás Ježíš vyzývá k pokání.
Hovoří o neštěstích, které se staly v těch časech, a které připravily mnoho lidí o život. Tito lidé se
museli předčasně dostavit před Boží soudní stolici a zodpovídat se za skutky svého života. Těmito
konkrétními případy chtěl Ježíš naznačit, že pokání je skutečně potřebné, proto nás v krátkém úryvku
až dvakrát vyzývá: Když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete. Možná si v této chvíli někdo
poví: Brr… pokání – nepříjemné slovo! Činit pokání je tak těžké a nepříjemné. Ježíš však chce, aby se
nám pokání stalo přitažlivým. Jak toho dosáhnout?
Abychom to lépe pochopili, vraťme se na začátek našeho uvažování. Vyprávěli jsme si
o sběratelích a k nim musíme přiradit i numizmatiky, kteří sbírají mince a medaile. Každá mince
a medaile má dvě strany. Zkusme pokání přirovnat k minci. I ono má dvě strany. Na zadní straně je
nápis „Odstraň hřích“ a na přední straně je nápis v hebrejské řeči „Šub“. Českému nápisu rozumíme,
hebrejskému ne. Tento nápis se nedá přesně přeložit, proto je třeba ho opsat jako: Radost člověka,
který se dostal ze žaláře nebo z vyhnanství anebo z otroctví a vrátil se domů k milované manželce
nebo k dětem nebo k rodičům. Také mince s názvem pokání má dvě strany. V první řadě znamená

výzvu: Odstraň hřích! Musíme ho odstranit proto, že nekonečně uráží Boha a těžký hřích nás staví do
nepřátelství s Bohem.
Každá urážka je velká a měří se podle toho, koho jsme urazili. Poněvadž Bůh je nekonečně velký,
i urážka Boha je nekonečně velká, proto potřebuje nekonečně velikou náhradu. Člověk však něco
takového není schopný učinit, proto Boží Syn, Ježíš Kristus, vylil svou krev na kříži, aby svou
nekonečnou láskou a poslušností vyvážil a převážil hříchy všech lidí, aby namísto každého z nás dal
nekonečně velikou náhradu nebeskému Otci. Od nás však žádá upřímnou lítost, aby se každý vylitím
aspoň jediné slzy lítosti do této náhrady zapojil. To dokážeme tehdy, když budeme bojovat proti hříchu
a odstraňovat ho. To je tedy zadní strana mince pokání.
A přední strana? To je Šub. Už jsme si přiblížili její význam, že je to radost z návratu. Takovéto
štěstí zažíval marnotratný syn, jehož otec ho znovu přijal k sobě a přivinul si ho na svoje srdce. To
samé štěstí prožívá i každý z nás, kdo koná opravdové pokání, tedy odstraňuje hřích. Toho nebeský
Otec přijímá k sobě a svírá ho ve svém náručí. Taková je přední strana mince pokání. Obě strany této
mince nám činí pokání jako potřebné. Neboť kdyby se pokáním pouze odstranil hřích, ne všechny by to
uspokojovalo, protože hřích je pro mnohé příjemný a zbavit se ho, je pro ně těžké. Ale pokání je
i radost a štěstí z objetí v Božím náručí, a to ho činí příjemným a přitažlivým a kvůli tomu se vyplatí
zanechat hříchu. Význam pokání nám neustále připomíná Matka Boží. Na světě je hodně míst, kde se
zjevovala a zjevuje. Ale obsah jejich zjevení je stejný. Neustále volá: Čiňte pokání! Obraťte se! Pokání,
pokání, pokání! I touto výzvou nám chce učinit pokání přitažlivým a chce nám vysvětlit, že krev jejího
Syna vylitá na kříži, chce pomoct každému člověku k pokání. Přijímám ho? Toužím po opravdovém
pokání? Mám radost z toho, že mě Bůh opět přijímá za syna nebo dceru a odpouští mi?
Starší kněz vyprávěl zážitek, který se mu stal jako mladému kaplanovi. Seděl ve zpovědnici, a když
všechny vyzpovídal, chystal se odejít na faru. Zhasl světlo, chtěl otevřít dveře, ale v tom dovnitř
vstoupil nějaký muž. Vyzpovídal se a odešel. Neuplynul však ani týden a situace se přesně
zopakovala. Ale muž se nejdříve přiznal, že před pár dny byl u zpovědi, ale tehdy kněze jenom
zkoušel. Zjistil, že musí být dobrý člověk, a že ve zpovědnici zastupuje Boha. A přestože ho
i napomenul, nezůstal uražený a jeho slova si vzal k srdci.
A potom dodal: Chci činit opravdové pokání, proto prosím o celoživotní zpověď. Kněz pak dodal:
Byla to nejhezčí zpověď, kterou jsem si vyslechl během svého kněžského života, i když jsem někdy
pociťoval hrůzu z toho, z čeho se onen muž vyznával. My se taky chystáme na velikonoční svatou
zpověď. Udělejme všechno proto, aby to byla nejhezčí zpověď v našem životě, abychom po jejím
skončení konali opravdové pokání. Potom pocítíme obrovskou radost z toho, že nás nebeský Otec
přijímá do svého náručí a objímá nás. To bude opravdové pokání.
P. Ján Adamus

Ohlášky:
 Mše svatá na Květnou neděli bude začínat v Hustopečích uprostřed náměstí před křížem,
kde budou požehnány ratolesti a poté půjdeme průvodem do kostela. V Černotíně, ve
Špičkách a v Bělotíně začneme před kostelem.
 Při bohoslužbách na Květnou neděli se budou vybírat pokladničky postní almužny.
 V neděli při mši svaté v Bělotíně bude pokřtěna Melanie Maňáková.
 Zpovídání před velikonočními svátky:
- ve všední dny půlhodiny před mší svatou.
- pátek 8. dubna v Hustopečích od 15:30 do 18:00 (P. Vratislav Kozub).
- sobota 9. dubna 8-9 h. Špičky, 9-10 h. Bělotín, 10-11 h. Černotín.
- pondělí 11. 4., úterý 12. 4. a středa 13. 4. v Hustopečích při adoraci od 19-20 h.
 Křížové cesty v Černotíně budou 45 min. přede mší svatou, v Bělotíně 45 min. přede mší sv.

POŘA D BOHOSLUŽEB
od 3. 4. do 10. 4. 2022
Liturgický
kalendář

5. neděle postní
3. 4.
Měsíční sbírka

Pondělí
4. 4.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

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

Špičky

9:30

Za živé a † farníky

Bělotín
Hustopeče
Hustopeče

11:00

Za † tatínky Jiřího a Zdeňka

14:00
19:00

pobožnost Křížové cesty

Špičky

17:30

Hustopeče

7:00

Černotín

17:30

Za Marii Vaculovou, manžela
a rodiče z obou stran

Bělotín

17:30

Na poděkování za 70 let života

17:30

pobožnost Křížové cesty

18:00

Za Antonii Hrachovcovou, manžela,
sourozence, rodiče z obou stran a dvo

Špičky

17:30

Za † Josefa Sůkala, Jaroslavu
a Karla Šumšalovy a syna Jaroslava

Hustopeče

8:00

Za rodinu Sigmundovu, Kuběnovu,
Táborskou, živou a † rodinu a dvo

Černotín

9:30

Za živé a † farníky

Bělotín

11:00

Za † syna Josefa a živou a † rodinu
Dostalíkovu

Hustopeče
Hustopeče

14:00
19:00

pobožnost Křížové cesty

(tichá) eucharistická adorace

sv. Izidor

Úterý
5. 4.
sv. Vincenc Ferrerský

Středa
6. 4.
sv. Notger

Čtvrtek
7. 4.
sv. Jan Křtitel de la Salle

Pátek
8. 4.

Hustopeče

sv. Albert

Sobota
9. 4.
sv. Marie Kleofášova

Květná neděle
10. 4.

(tichá) eucharistická adorace

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

