Ročník XVII.

1. květen 2022

Číslo 18.

3. neděle velikonoční

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Sk 5,27b-32.40b-41
2. čtení: Zj 5,11-14
Ev.: Jan 21,1-19
Žl 30

Chci tě oslavovat, Hospodine,
neboť jsi mě vysvobodil.

Kapka rosy z Božího slova: Ježíš dává apoštolu Petrovi třikrát tu nejzásadnější
otázku – Petře, máš mě rád? Petrova trojí odpověď je přijata. Pán dává Petrovi
znovu svou důvěru: „Následuj mě!“

Panna Maria rozvazující uzly
Chvála Kristu a pozdrav Panně Marii!
Bratři a sestry, vstupujeme do měsíce května,
měsíce
mariánského.
Během
těchto
jednatřiceti dní si připomeneme, že Panna
Maria je Prostřednicí všech milostí (8.5.),
oslavíme 105 let od jejího prvního zjevení ve
Fatimě (13.5.), dále si připomeneme, že je
Pomocnicí všech křesťanů (24.5.) a na závěr
měsíce vzpomeneme na její navštívení u příbuzné Alžběty (31.5.). Mimo tyto mariánské
svátky s ní můžeme prožívat každý den jako
s Matkou Církve.
Jeden bratr, když zmiňoval aktuální poselství
z Medžugorje, mi říkal, že Panna Maria dělá
přesně to, co pravá matka. Jako nám maminky
připomínají, abychom si vzali na sebe teplejší
šaty, nezapomněli si vyčistit zuby, apod., tak
Panna Maria nám připomíná znova a znova to
nejdůležitější, abychom činili pokání a navrátili se k Bohu. Ona nás také mateřsky
ochraňuje. Kdo někdy nedopatřením sáhl do

hnízda, kde se samička starala o vylíhnuté či narozené potomstvo, tak bude rozumět.
U Panny Marie jsme v bezpečí. Pod jejím ochranným pláštěm, v pohledu na její
moc, kterak bosou nohou drtí hadí hlavu.
Pro májové pobožnosti nechávám v sakristiích našich farností ležet sestavenou
brožurku úvah o Panně Marii rozvazující uzly. Na každý den je připraveno jedno
rozjímání o té, která nám pomáhá se vymanit z područí Zlého. Tuto brožurku lze
stáhnout také zde: https://rodinnyzivot.cz/wp-content/uploads/2022/03/majove-2022.pdf
Průvodní obrázek k úvahám a modlitbu papeže Františka uvádím v tomto čísle
zpravodaje.
Maria, Matko naše, skryj nás všechny pod svůj plášť!
P. Václav Fojtík

Modlitba papeže Františka
k Panně Marii rozvazující uzly
Svatá Maria,
ty jsi byla po celý život plná Boží přítomnosti,
s pokorou jsi přijímala Otcovu vůli
a ďábel tě nikdy nedokázal zaplést do svého zmatku.
U svého Syna ses přimlouvala za naše těžkosti,
a svou pokorou a trpělivostí jsi nám dala příklad,
jak rozplétat zádrhele našeho života.
Navždy zůstáváš naší Matkou
a tím napravuješ a osvětluješ spojení,
které nás poutá s naším Pánem.
Svatá Maria, Matko Boží a Matko naše,
prosíme tebe, která s mateřským srdcem
rozplétáš uzly našich životů,
ujmi se mne/ ho (pojmenování osoby)
a osvoboď mne/ ho/ ji ode všech pout a zmatků,
jimiž na mne/ na něj/ na ni útočí náš nepřítel.
Svou milostí, svou přímluvou u Boha i příkladem
nás osvoboď od všeho zla, Panno Maria,
a rozvaž pouta, která nám brání
ve sjednocení s Bohem.
Dej nám, abychom
vysvobozeni od každého zmatku a omylu
nacházeli Pána ve všech věcech,
abychom v Něm ukotvili svá srdce
a stále mu sloužili v našich bratřích a sestrách.
Amen.

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!

Ohlášky:
 Příprava dětí, které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání bude probíhat 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.
 V obecní knihovně v Černotíně bude druhá lekce Malé školy modlitby, a to ve čtvrtek v 18:30 h.
Tohoto večerního vzdělávání se může účastnit každý, kdo má zájem prohlubovat své
náboženské vědomosti.
 V neděli 8. května v 16 hod. ve farním kostele v Hranicích zazní koncert klasické varhanní
hudby se zpěvem. Vystoupí profesionální koncertní umělci Josef a Aneta Kratochvílovi.
Vstupné je 100 Kč. Jste srdečně zváni.
 V neděli bude při mši svaté v Hustopečích pokřtěn Štěpán Antonín Hadaš.
 Hustopečská schola bude nacvičovat v pondělí v 16:30 hod. na faře v Hustopečích.
 Společenství modlitby matek bude na faře v Hustopečích v pondělí 2. května v 17:30 h.
 V týdnu bude první pátek v měsíci, proto budu navštěvovat nemocné a také budou adorace
a zpovídání před bohoslužbami.
 Večer chval se uskuteční v pátek 6. 5. v 19 hod. v kostele v Černotíně.
 Květen je měsíc Panny Marie a májových pobožností. Májové pobožnosti budou:
v Hustopečích ve středu v 1900 h. V Bělotíně v úterý a v neděli v 1800 h. Ve Špičkách 45 minut
před bohoslužbami. V Černotíně před bohoslužbami. V Hluzově v pondělí a v pátek v 1900 h.
 Otec arcibiskup nás zve na Pouť za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání, která se
uskuteční v sobotu 14. května v katedrále v Olomouci. Program bude upřesněn v příštím čísle.
Pro malý zájem, prosím zájemce, aby jeli vlastními auty.

POŘA D BOHOSLUŽEB
od 1. 5. do 8. 5. 2022
Liturgický
kalendář

3. neděle velikonoční

1. 5.
Měsíční sbírka

Pondělí
2. 5.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Za ž ivé a † hasiče z Hustopeč, Milotic, Poruby
a Vysoké

Špičky

9:30

Za ž ivé a † hasič e ze Spič ek a Kunč ic

Bělotín

11:00

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

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

Špičky

17:30

Hustopeče

7:00

Černotín

17:30

Na poděkování za přijatá dobrodiní
a za živou rodinu

Bělotín

17:30

Za † Anežku Proklovou a živou a † rodinu

Hustopeče

18:00

Za Elišku Rušarovou, manžela,
Marii Janečkovou, syna a dvo

Špičky

17:30

Za † manžela Jiřího Hložka k nedožitým
70. narozeninám, syna Tomáše,
živou a † rodinu a dvo

Hustopeče

8:00

Za rodinu Hubovu a Hrabinovu a dvo

Černotín

9:30

Za živé a † farníky

Bělotín

11:00

Za † Josefa Maláta, živou a † rodinu Malátovu
a dvo

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

sv. Atanáš, památka

Úterý
3. 5.
sv. Filipa a Jakuba,
svátek

Středa
4. 5.
sv. Florián

Čtvrtek
5. 5.

Za † Alfréda Zemánka, manželku a dar zdraví

sv. Gothard

Pátek
6. 5.
sv. Jan Sarkander

Sobota
7. 5.
sv. Benedikt II.

4. neděle velikonoční

8. 5.
Sbírka na
křesťanská média

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

