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Číslo 17.

Neděle Božího milosrdenství

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Sk 5,12-16
Žl 118

2. čtení: Zj 1,9-11a.12-13.17-19
Ev.: Jan 20,19-31

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,
jeho milosrdenství trvá navěky.

Kapka rosy z Božího slova: Evangelista popisuje, jak Pán přichází poprvé po
zmrtvýchvstání mezi své učedníky. Nezahrnuje je výčitkami za jejich
předchozí zbabělé chování. Naopak – nabízí jim hned prvními slovy jeden
z největších darů – dar pokoje.

Stigmata lásky k Bohu a duším
O svátku Božího milosrdenství, na druhou
neděli velikonoční nás evangelium zve pohlédnout
do Kristových ran. Evangelista Jan nám vypráví
o nedělním setkání vzkříšeného Pána s učedníky:
Když byl večer prvního dne v týdnu, přišel Ježíš tam,
kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře
zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po
těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci
viděli Pána, zaradovali se.
K utvrzení, že před učedníky stojí Pán, skutečně,
a ne jako přízrak, Ježíš nabízí pohled do ran v rukou
a boku. Setkání s Pánem pak vede k radosti.
Nám, kteří jsme byli připojeni ke Kristovu tělu
prostřednictvím křtu a neseme jméno Kristovo
světem, může být tato evangelijní zpráva užitečná.
Jako lze vidět na vzkříšeném Kristově těle rány po
umučení, tak je můžeme pozorovat i na mystickém
Kristově těle, Církvi. Stigmata lásky k Bohu
a duším.
Jsou to ony meče, jimiž byli sťati mučedníci, kyje,
jimiž byli ubiti, kopí a šípy nesoucí smrt, věže a vězení, z nichž není úniku, bunkry hladu
a lůžka, na nichž se pomalu s úsměvem na rtu odchází ze slzavého údolí do radosti věčné.

Atributy mučedníků všech dob, kterými se Církev zvěstující Kristovo vzkříšení a život věčný
může bezostyšně chlubit.
Ano, slyšíme tě, apoštole Pavle, v Římě mučedníků sťatý mečem, že utrpení tohoto času se
nedají srovnat s budoucí slávou, která se zjeví na nás. Slyšíme tě spolu s Barnabášem, jak
utvrzuješ, že do Božího království vejdeme jen tehdy, když hodně vytrpíme.
Vidíme-li tyto rány na těle Církve vítězné, opadají naše obavy, mizí přízraky a nově
dokážeme rozumět onomu, co říká Vzkříšený: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já
posílám vás.“
S vírou ve vzkříšení těla a život věčný chceme i my přijímat ty každodenní rány, kterými nás
svět trýzní, a chceme je – dej nám Bůh k tomu sílu - trpělivě snášet až do plné míry
Kristových útrap, aby z toho mělo prospěch jeho tělo, to je Církev.
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 22. 4. 2022 je
975.599,- Kč (z toho se v kasičkách vybralo 27.755,- Kč).
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Svatá Anežko, oroduj za nás!

Milosrdenství je skutečným požehnáním
Milosrdenství je velké tajemství. Přesahuje rozum, přesahuje spravedlnost, přesahuje
právo, přesahuje zákon. Kde spravedlnost říká „potrestej“, milosrdenství říká „odpusť“. Kde
spravedlnost říká „je to dluh“, milosrdenství odpouští, i když neříká, že to dluh není. Říci, že
to není dluh, by byla lež, neboť spravedlnost říká pravdu a ani milosrdenství nemůže
spravedlnosti protiřečit. Ale milosrdenství může říci: „Odpusťme ten dluh.“ Dimitte nobis
debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. (A odpusť nám naše viny–dluhy,
jako i my odpustíme našim viníkům–dlužníkům.)
Častým omylem týkajícím se milosrdenství – jedním z těch, co zatemňují jeho tajemství –
je domnívat se, že jde o čistě subjektivní postoj. Takové milosrdenství za moc nestojí.

Změnit názor tak, že místo pomsty budeme pro svého nepřítele chtít jen to nejlepší, nás stojí
jen mravní kocovinu. Ale skutečné milosrdenství je mnohem objektivnější a mnohem
cennější. Odpouští skutečné dluhy, nikoli ty subjektivní a imaginární. Odpouští dluhy, které
se musí splatit.
Neboť milosrdenství sice přesahuje spravedlnost, ale nepodrývá ji. Když vám odpustím
stodolarový dluh, znamená to, že musím vzít jiných sto dolarů ze svých peněz, abych zaplatil
svým věřitelům. Nemohu vás udělat o sto dolarů bohatšími, aniž bych učinil sám sebe o sto
dolarů chudším. Pokud je dluh objektivně skutečný, musí se zaplatit. A pokud vám jej
odpustím z milosrdenství, musím jej zaplatit já. To je ten důvod, proč Kristus musel zemřít,
proč Bůh nemohl jednoduše říci: „Zapomeňme na to.“ Místo toho řekl: „Odpustím ti to.“
A to znamená, že když jsme nezaplatili my, musí tak učinit On sám.
Milosrdenství je tedy drahé. Podívejme se, co stálo Boha: nekonečně vzácný život jeho
vlastního Syna. A tohle není žádná výjimka, žádná bláznivost, ale ukázka, jak funguje
milosrdenství; musíme tedy očekávat, že milosrdenství nás bude rovněž něco stát.
Milosrdenství je mínus. Proto je paradoxní a překvapivé, když Kristus říká, že milosrdenství
je plus a že milosrdní jsou požehnáni.
V blahoslavenstvích musíme očekávat paradox. Paradox je překvapivý, ale není to
nesmysl; je to zdánlivý protiklad, nikoli skutečný protiklad. Prozkoumejme tento paradox
a zjistěme, jakým způsobem je tato zdánlivě nepožehnaná, drahá záležitost zvaná
milosrdenství skutečným požehnáním.
www.pastorace.cz

Ohlášky:
 Příprava dětí, které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání 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.
 Modlitební společenství bude ve čtvrtek v 19 hod. na faře v Hustopečích.
 V neděli bude při mši svaté v Hustopečích pokřtěn Matouš Man.
 Hustopečská schola bude nacvičovat v pondělí v 16:30 hod. na faře v Hustopečích. Jsou zvány
malé děti i ty odrostlejší, které rády zpívají.
 Společenství modlitby matek bude na faře v Hustopečích v pondělí 2. května v 17:30 h.
 Květen je měsíc Panny Marie a májových pobožností.
 Velikonoční sbírka: Hustopeče 16.913,-; Černotín 13.304,-; Bělotín 4.314,-; Špičky 4.200,-.
Boží hrob – celkem z farností 8.155,- Kč.

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.

POŘA D BOHOSLUŽEB
od 24. 4. do 1. 5. 2022
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Neděle Božího
milosrdenství

Černotín

9:30

24. 4.

Patrocinium

Pondělí
25. 4.

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

Bělotín
Hustopeče

11:00

Za živé a † farníky a občany Bělotína

19:00

(tichá) eucharistická adorace

Špičky

17:30

Za živou rodinu Vyhnánkovu a Heidrovu

Hustopeče

7:00

Bělotín

14:00

Requiem za † Lenku Jamborovou

Černotín

17:30

Za † rodiče Ráblovy a Juříčkovy
a živou rodinu

Bělotín

17:30

Za † Karla Ondřeje a dvo

Hustopeče

18:00

Za Josefa Vozáka, 2 manželky, za Marii
a Aloise Vránovy, rodinu Šindlerovu a dvo

Černotín

17:30

Za živé a † hasiče z Černotína a Hluzova

Hustopeče

8:00

Za živé a † hasiče z Hustopeč, Milotic, Poruby
a Vysoké

Špičky

9:30

Za živé a † hasiče ze Špiček a Kunčic

Bělotín

11:00

Na poděkování za 30. let společného života
s prosbou o Boží požehnání do dalších let

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

sv. Marka, svátek

Úterý
26. 4.

Na úmysl dárce

sv. Richarius

Středa
27. 4.
sv. Zita

Čtvrtek
28. 4.
sv. Ludvík Maria
Grignion

Pátek
29. 4.
sv. Kateřiny Sienské,
svátek

Sobota
30. 4.
sv. Zikmund

3. neděle velikonoční

1. 5.
Měsíční sbírka

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

