Ročník XVII.

17. duben 2022

Číslo 16.

Neděle Zmrtvýchvstání Páně

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Sk 10,34a.37-43
2. čtení: Kol 3,1-4
Ev.: Jan 20,1-9
Žl 118

Toto je den, který učinil Hospodin,
jásejme a radujme se z něho!

Kapka rosy z Božího slova: Apoštolové strávili s Pánem tři roky života. A přece
věří a chápou teprve nyní, když se ujišťují o tom, že Ježíš skutečně vstal
z mrtvých. Hrob je prázdný! Aleluja!

Vzkříšení Páně
Chvála vzkříšenému Kristu! Zrno, které padlo
do země a odumřelo, přineslo hojný užitek. Tím, že se
Bůh stal člověkem a žil mezi námi – Bůh vtělený,
Ježíš z Nazareta, došlo k plnosti Božího zjevení.
Čteme o zázracích, které Kristus vykonal, máme
zaznamenána jeho slova, nás podivuhodně oživující,
můžeme následovat příklad jeho vrcholné oběti a lásky
až do krajnosti. To všechno bylo a je veliké a úžasné.
Co je však ještě větší a úžasnější? Jsou to následky
toho, co způsobila jeho smírná oběť za hříchy celého
světa a co přineslo jeho vzkříšení. A to se děje od
prvních Velikonoc až doposud a navěky. Snad o
jednom každém dni života Církve se svými divy a
zázraky, jež se dějí skrze Krista, našeho Pána, můžeme
uvažovat jako o dalekosáhlejším nad to, co se dělo jeden den v Kafarnaum, jiný den v
Betánii či Jeruzalémě. Po vzkříšení a seslání Ducha Svatého už Pán mocí své oběti na
kříži a vzkříšení působí „katolicky“; a všude tam, kde v něho lidé uvěří, se objevují
znamení, o nichž mluvil: ve jménu mém budou vyhánět zlé duchy, budou mluvit novými
jazyky, budou brát hady do ruky, a když vypijí něco smrtelně jedovatého, neuškodí jim
to; na nemocné budou vkládat ruce, a uzdraví se.
Chvála vzkříšenému Kristu! Požehnané Velikonoce
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!

Pastýřský list Velikonoce 2022
Drazí bratři a sestry, slavíme Kristovo vítězství nad smrtí. Nejen nad jeho smrtí, ale i nad smrtí všech, kteří byli
křtem ponoření do jeho smrti. Jedná se tedy o každého z nás. Rád to připomínám v této době, kdy kvůli pandemii
covidu a válce na Ukrajině se mezi námi šíří pandemie strachu spojená se strachem ze smrti. Pro ty, kteří
nepočítají s věčným životem, znamená snad opravdový konec a úplný zánik. Smrt nás opravdu obere o všechno,
ale ne o spojení s Kristem. Přijdeme o život, o majetek, časem pak i o jméno, až odejdou ti, co nás znají. Zůstane
nám jen to, co jsme vykonali z lásky, co jsme poslali do nebe před svou smrtí. To je sice pro radostné sváteční
slavení téma vážné, ale je plné naděje. Svatí, kteří to pochopili, se snažili odstěhovat do nebe celý svůj majetek a
shromáždit si tam velké bohatství. Arcibiskup Stojan říkával: Mám jen to, co jsem rozdal druhým z lásky k Bohu.
Při této příležitosti chci poděkovat všem, kteří z lásky k Bohu štědře pomáhají válečným uprchlíkům z Ukrajiny. Ti
většinou přišli o všechno. Mnozí přišli jen v jedněch šatech a s taškou v ruce. Bez vlastní viny se stali naprosto
chudými a závislými na pomoci. Všechno, s čím jim pomůžeme, s ubytováním, ošacením a stravou, či s nalezením
zaměstnání, je jedno z dobrých znamení, že žijeme jako noví lidé. Mám radost, že mnoho farností otevřelo dveře
svých domů pro lidi na cestě jako ti dva učedníci z evangelia na cestě do Emauz. Nejedni farníci tak udělali pravou
velikonoční zkušenost víry a v lidech, které vyhnala z jejich domovů válka, poznali díky skutkům lásky vzkříšeného
Krista. Konkrétní skutky nezištné lásky, která neposuzuje a nevybírá podle sympatií, prohlubují naši velikonoční
víru. Včera jsme si připomněli svůj křest a obnovili jsme křestní slib. Ve křtu jsme vstoupili do Kristovy smrti. Tam
jsme zemřeli pro svět a zrodili se pro Boží království. To znamená, že my už máme smrt za sebou. Smrti se už
nemusíme bát, jestli žijeme pro Boží království. Nový život ovšem znamená, že už nežijeme podle těla, podle toho,
co se nám chce či nechce, kam nás táhnou city, ale že žijeme podle Boha, podle Ducha Svatého. Takový život
nese nádherné plody: jako je láska, radost a pokoj... Ten nás vede k úžasné svobodě Božích dětí. Pak jsme
dokonce svobodní i od nás samých. Kdo opravdu uvěřil v Kristovo vzkříšení, ten nechává Boha žít v sobě. Kdo v
sobě nenechá žít toho, který dává život, sám se odsuzuje k smrti a beznaději. Kdo žije svůj křest, vytváří
křesťanskou kulturu a buduje společenství, protože v sobě nechává milovat Boha. Bůh je láska. Proto když ho
necháváme v sobě žít, necháváme ho milovat svým srdcem, svými skutky, svýma rukama. On pak i skrze nás
může dělat zázraky a budovat krásný svět. Den vzkříšení je den plný radosti, života a naděje, prostě je krásný.

Budeme-li žít svůj křest naplno, bude celý náš život krásný. Jak Ježíšovi učedníci našli velikonoční radost? Když
přišli ke hrobu. Láska k Ježíšovi přivedla ženy k jeho hrobu. K životu křesťanů, k naší velikonoční kultuře patří i
hroby. Nejen ten Kristův prázdný, ale i hroby všech křesťanů, kteří jako Kristem vykoupení a posvěcení přijímáním
eucharistie, posvěcují zem, do které jsou ukládáni ke vzkříšení. Vždycky mě mrzí, když slyším, jak přibývá
zemřelých, kteří nemají ani hrob, ani se s nimi nikdo nerozloučí. Přece i za ně Kristus zemřel. I je čeká vzkříšení.
Křesťané vždy považovali pohřbívání zemřelých za skutek tělesného milosrdenství a pohřbívali i cizince a
doprovázeli i neznámé. I dnes, či právě dnes, je hojná účast na rozloučení se zemřelým součástí křesťanské
kultury, která roste z víry ve vzkříšení. A ještě jedna velikonoční událost je dnes velmi aktuální. O Velikonocích
vznikla asi nejstarší fake news – falešná zpráva, o níž je řeč v Bibli, u svatého Matouše. Tehdejší velekněží dali
vojákům peníze a nařídili jim lživě říkat: Když jsme ve službě zaspali, učedníci odnesli jeho tělo. Ta falešná zpráva
je rozšířena u židů dodnes. Falešné zprávy se dnes v době vyspělých komunikačních prostředků šíří velmi snadno
a rychle. Nepoctiví lidé je vymýšlejí. Mnozí dobří lidé je pak v dobré vůli šíří dál. Nevědomky se tak zapojují do
informační války, podrývání autority či rozpadu církve a společnosti. Mějme velikonoční odvahu k víře a důvěře.
Nebuďme naivní a informace si prověřujme z více zdrojů, ale nezapomeňme, že církev je společenstvím těch, kdo
uvěřili v Kristovo vítězství a společná víra je pro ně víc než soukromý názor. Služebníci ďábla šíří lži a zprávy o
vítězství zla. Lidé evangelia jsou šiřiteli dobrých zpráv. Sestry a bratři, každému z Vás přeji velikonoční radost,
která zbavuje strachu, radost, která otvírá srdce k štědrosti, radost z lásky, která buduje společenství a vydává
svědectví o Boží kráse, která pozvedá člověka a ukazuje jeho hodnotu. Kéž Vaše víra roste každým skutkem
lásky k potřebným a Vaše věrohodnost správným rozlišováním i hlásáním pravdy evangelia. K velikonočnímu
způsobu života každému z Vás ze srdce žehná

Ohlášky:
 V tomto týdnu začne příprava dětí, které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání a bude
pokračovat do konce května. Bude probíhat vždy během mše svaté ve všední den, v Černotíně ve
středu v 17:30 h., v Bělotíně ve čtvrtek v 17:30 h. a v Hustopečích v pátek v 18:00 h. Příprav, ať se
účastní spolu s dětmi alespoň jeden z rodičů, případně někdo z nejbližší rodiny.
 Od tohoto týdne začnou v Černotíně vzdělávací hodiny na nejrůznější témata. Budou probíhat
jednou za čtrnáct dní v obecní knihovně ve středu v 18:30 h. První téma, které bychom měli
dokončit do letních prázdnin, bude Malá škola modlitby, kterou před deseti lety připravil otec
arcibiskup Jan Graubner a nabídl ji farnostem v rámci Roku víry. Tohoto večerního vzdělávání se
může účastnit každý, kdo má zájem prohlubovat své náboženské vědomosti.
 Společenství modlitby matek bude na faře v Hustopečích v pondělí 2. května v 17:00 h.

Žehnání polí, luk a zahrad
Kolem svátku svatého Marka evangelisty (25. dubna) se konají modlitby za úrodu. Pobožnost
vykonáme ve Špičkách v neděli 24. 4., kde se nachází v začátku cesty na Hluzov kamenný sloupek s
vyobrazením druhého evangelisty, který dali postavit Ondřej Anders s manželkou Amálií v místech,
kam chodilo o svátku sv. Marka prosebné procesí. Po závěru svatých misií v neděli 10. května roku
1925 byl redemptoristou P. Františkem Schollerem tento sloupek požehnán.
Pobožnost zahájíme v kostele sv. Šimona a Judy v 15:00 litaniemi ke všem svatým a v procesí
vyjdeme k obrázku, kde svěcenou vodou skropíme pole, louky, pastviny, zahrady a sádky. Budeme se
modlit za hojnou úrodu i za ochranu před bouřkami, krupobitím a jinými pohromami.
Bože, tys už při stvoření světa rozhodl, aby země vydala zeleň a plodiny nejrůznějšího druhu, ty
poskytuješ semeno k setí i úrodu; dej, ať lidská práce provázena tvým štědrým požehnáním přináší
bohaté ovoce a tvůj lid ať tě už tady i na věčnosti bez ustání chválí za to, že ho zahrnuješ množstvím
svých darů. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

POŘA D BOHOSLUŽEB
od 17. 4. do 24. 4. 2022
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Hustopeče
Bělotín

8:00

Černotín

9:30

Špičky

9:30

Hustopeče
Hustopeče
Bělotín
Černotín

19:00

Špičky

9:30

Černotín

17:30

Za † Antonii a Vojtěcha Rekovy, rodiče,
sourozence, živou a † rodinu

Bělotín

17:30

Za † Zdeňka Vašíčka, rodiče, živou
a † rodinu Vašíčkovu

Hustopeče

18:00

Za rodiče Štaffovy a Gronesovy, vnuka
Jaromíra, za živou a † rodinu s prosbou
o dar zdraví a ochranu Panny Marie

Špičky

17:30

Za Josefa Vozáka, živou a † rodinu Vozákovu,
Bezděkovu, Hošťálkovu a Blažkovu

Hustopeče

8:00

Neděle Božího
milosrdenství

Černotín

9:30

24. 4.

Patrocinium

Neděle
Zmrtvýchvstání Páně

17. 4.

Pondělí
18. 4.
Pondělí v oktávu
velikonočním

Středa
20. 4.
Středa v oktávu
velikonočním

Čtvrtek
21. 4.
Čtvrtek v oktávu
velikonočním

Pátek
22. 4.
Pátek v oktávu
velikonočním

Sobota
23. 4.
Sobota v oktávu
velikonočním

Bělotín
Hustopeče

8:00

8:00

Úmysl mše svaté
Za † Jiřinu Klézlovou, rodiče a sourozence
z obou stran
Za živé a † farníky
Za † Ludmilu Porubskou, manžela
a sourozence
Za † Jana Hýžu, živou a † rodinu Hýžovu,
Schindlerovu a dvo
(tichá) eucharistická adorace
Za rodinu Hubovu, Hrabinovu a dvo

8:00
9:30
Za Bohumila Hraba, manželku, rodiče
z obou stran, syna, dvo a za živou rodinu

Za živé a † farníky
Poděkování Pánu Bohu a Panně Marii
za 25 let manželství, za živou a † rodinu
Šnejdrlovu

11:00

Za živé a † farníky a občany Bělotína

19:00

(tichá) eucharistická adorace

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

