Ročník XVII.

10. duben 2022

Číslo 15.

Květná neděle

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Iz 50,4-7
2. čtení: Flp 2,6-11
Ev.: Lk 22,14-23,56
Žl 22

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?

Kapka rosy z Božího slova: Pašijový příběh o utrpení našeho Pána nepotřebuje
velkých komentářů. Nejlepší asi je rozjímat nad ním s pohledem upřeným na
kříž. Až tak daleko jsi, Pane, došel kvůli mně…

Svatý týden
Bratři a sestry, touto nedělí vstupujeme do Svatého týdne. Jsou před námi
největší křesťanské svátky, požehnané Velikonoce. Nabízí se nám, abychom je
prožili jako duchovní obnovu.
Do posvátného času velikonočního třídenní vstupme s očištěným srdcem po svaté
zpovědi. Na Zelený čtvrtek při večerní mši svaté, kterou budeme slavit na
připomínku poslední večeře Páně, přijměme Tělo
a Krev s díkuvzdáním za tento pokrm spásy a s velikou úctou k tajemství naší víry. Po mši svaté
zůstaňme bdít s Kristem v Getsemanské zahradě.
Bděme a modleme se! Velký pátek prožijme
v postu, a to i myšlenek. Spíše si zvolme činnosti,
které jsou jednoduché a dovolí nám se v duchu
obrátit k trpícímu Kristu. Svou vděčnost tichému
Beránkovi, pro nás obětovanému, pak večer
vyjádřeme při uctívání kříže. Po velkopátečních
obřadech setrvejme u Božího hrobu a zastavme se
u něj i během Bílé soboty. Tak budeme připraveni
k oslavě zmrtvýchvstání Krista, našeho Pána, který
je Alfa i Omega, Začátek i Konec a který žije
a kraluje na věčné věky.
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!

Kříž je klíč, který otevírá bránu smrti
Ke každému zámku patří klíč. Každá brána má svůj zámek a ten lze otevřít
pouze jediným klíčem. Smrt bránu zavřela a hřích ji uzamkl. Kříž je tím klíčem,
který otevírá bránu smrti a odemyká zámek hříchu. Kříž otevírá nebeskou bránu
a jiný klíč neexistuje.
Nebeská brána se nachází tam, kde se nebe a země dotýkají, na vrcholu hory
Kalvárie. Někteří si myslí, že ta brána není na zámek a otevírá se tak, že se
vyrazí, ale když se k ní přiblížíme, zjistíme, že má zámek, který lze otevřít jen
klíčem. Existuje jen jeden pravý klíč a tím je Kristův kříž.
Neunavujte se hledáním jiných klíčů, kterými by se dala otevřít nebeská
brána, nebo vyráběním nějakých dalších. Je mnoho těch, kteří svůj život stráví
vymýšlením svých vlastních klíčů a doufají, že jimi budou moci bránu otevřít.
Mnozí se také Kristovu kříži vysmívají. Před touto bránou ale bude zřejmé, že
všechny ostatní klíče jsou marnost.
Celý váš život je cestou k nebeské bráně. Noste tedy Kristův kříž a budete mít
klíč k nebeské bráně. Noste Kristův kříž radostně, zaníceně a odvážně. Neplačte
a nelamentujte pokaždé, když selžete. Nářky a lamentování netvoří dějiny spásy.
Dějiny spásy se tvoří slzami obrácení. Jediná slza lítosti stačí k otevření brány.

Neste Kristův kříž a jděte v jeho šlépějích. Až dorazíte k bráně, pocítíte, že
radost z vaší cesty o mnoho převyšuje vaše utrpení a únavu z pochodu. Štěstí, že
jste dorazili do cíle, převýší bolest vaší cesty nesčetněkrát.
Cesta na vaši kalvárii je dlouhá a Kristův kříž nesete na svých ramenou. Máte
mnoho nepřátel, protože jsou to nepřátelé kříže, ale nehleďte na ně. Střežte své
společenství, vaším zřízením ať je evangelium. Modlete se, aby se zatvrzelá
srdce obměkčila. A nemějte strach, protože Kristovo světlo povstane a zazáří,
kříž a církev se zaskví. Vytrvejte ve víře v Krista, nemějte strach, důvěřujte
Bohu vzkříšení a života. Jemu náleží všechna sláva na věky věků.
www.pastorace.cz

Ohlášky:
 Předvelikonoční úklid kostela v Hustopečích bude v pondělí v 800 hodin. Kdo
můžete, přijďte.
 Ke svaté zpovědi před velikonočními svátky lze přistoupit půlhodiny před mší svatou
a od pondělí do středy vždy od 19 hod. do 20 hod. při eucharistické adoraci
v hustopečském kostele.
 Pokladničky postní almužny lze odevzdat na faře ještě do středy 13. dubna.
 Na Zelený čtvrtek bude po mši svaté v Hustopečích pobožnost v Getsemanské
zahradě do 20:00 h.
 Od Velkého pátku začíná novéna k Božímu milosrdenství.
 Vigilie na Bílou sobotu bude v Hustopečích začínat na nádvoří zámku a poté
půjdeme průvodem do kostela.
 Při velikonoční vigilii v Hustopečích nad Bečvou bude pokřtěna Radka Martinátová,
v neděli při slavnosti Zmrtvýchvstání Páně bude pokřtěna Adéla Hynčicová
v Bělotíně a Adéla Šíbalová ve Špičkách.
 Boží hrob v Hustopečích v pátek po obřadech, přes celou noc až do soboty do 15 h.
Na stolečku v kostele bude list, na který se prosím napište, kdo budete chtít držet
stráž u Božího hrobu.
 Boží hrob v Bělotíně v sobotu od 7 hod. do 15 hod.
 Od pátku do soboty lze přispět do pokladničky na Boží hrob v Jeruzalémě.
 Žehnání pokrmů bude na neděli Zmrtvýchvstání. Přineste si mazance, vajíčka,
cukroví, beránky …

POŘA D BOHOSLUŽEB
od 10. 4. do 18. 4. 2022
Liturgický
kalendář

Květná neděle
10. 4.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Černotín
Bělotín
Hustopeče
Hustopeče

9:30
11:00
14:00
19:00

Za rodinu Sigmundovu, Kuběnovu,
Táborskou, živou a † rodinu a dvo
Za živé a † farníky
Za † syna Josefa a živou a † rodinu Dostalíkovu

pobožnost Křížové cesty
(tichá) eucharistická adorace

Pondělí
11. 4.

Heřmanice 17:30

Pondělí svatého týdne

Úterý
12. 4.

Hustopeče

7:00

Černotín

17:30

Bělotín

18:00

Na úmysl dárce

Úterý svatého týdne

Středa
13. 4.
Středa svatého týdne

Čtvrtek
14. 4.
Zelený čtvrtek
Pátek
15. 4.
Velký pátek
Den přísného postu

Sobota
16. 4.
Bílá sobota

Za Stanislava Bělíka, rodiče z obou stran,
sourozence a živou rodinu

Hustopeče

18:00

Za Boženu a Antonína Horákovy, syna Jana, za
živou a † rodinu Horákovu, Horníkovu, za živé
rodiny a za Františka a Anežku Horníkovy, vnuka
Aleše, Marii Horákovou, za živé a † rodinu
Janovskou, Podzemnou, Papákovu a dvo

Bělotín

15:00

velkopáteční obřady

14:15

pobožnost Křížové cesty

15:00

velkopáteční obřady

Hustopeče
Bělotín

20:00

Hustopeče

20:00

Hustopeče

8:00

Za † Jiřinu Klézlovou, rodiče a sourozence
z obou stran

Bělotín

8:00

Za živé a † farníky

Černotín

9:30

Špičky

9:30

Hustopeče

19:00

Hustopeče

8:00

Pondělí
18. 4.

Bělotín

8:00

Pondělí v oktávu
velikonočním

Černotín

9:30

Špičky

9:30

Neděle
Zmrtvýchvstání Páně

17. 4.

Za nově pokřtěné

Za † Jana Hýžu, živou a † rodinu Hýžovu,
Schindlerovu a dvo
(tichá) eucharistická adorace
Za rodinu Hubovu, Hrabinovu a dvo

Za Bohumila Hraba, manželku, rodiče
z obou stran, syna, dvo a za živou rodinu

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

