Ročník XVII.

8. květen 2022

Číslo 19.

4. neděle velikonoční

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Sk 13,14.43-52
2. čtení: Zj 7,9.14b-17
Ev.: Jan 10,27-30
Žl 100

Jsme jeho lid a stádce, které on pase.

Kapka rosy z Božího slova: Náš nebeský Otec je větší než naše slabost i než síly zla.
Dnešní evangelium nás povzbuzuje: pokud se my sami od Boha nevzdálíme,
nikdo nás nemůže vyrvat z Kristových rukou.

Slovo biskupů Čech, Moravy
a Slezska k Neděli Dobrého pastýře
Bratři a sestry, a především vy, mladí přátelé,
tuto neděli církev slaví Neděli Dobrého pastýře, která je již tradičně spojena
s modlitbami za nová povolání ke služebnému kněžství, ale také k zasvěcenému životu.
Evropa, ale i naše země, se potýká v poslední době s nedostatkem duchovních povolání,
která jsou tak důležitá pro život církve, Kristova těla.
Po dvou „covidových“ letech jsme letos opět mohli
slavit největší svátky normálním způsobem a bylo krásné
vidět, jak se naše kostely zaplnily těmi, kteří toužili prožít
a oslavit Kristovu oběť i zmrtvýchvstání. Kristova láska se
dotýká lidských srdcí i ve 21. století a věříme, že i dnes
oslovuje muže i ženy a zve je k celoživotnímu následování
a službě.
V tomto období se mnozí připravují k maturitě a my,
vaši pastýři, také vás vyzýváme, abyste neodporovali
možná jen velmi jemnému volání, kterým vás náš Pán
k sobě přitahuje. Vězte, že vás chce ve své službě učinit
šťastnými a užitečnými pro druhé! A i když termín pro
odevzdání přihlášek do semináře je u konce, vězte, že
žádný biskup ani v těchto dnech a týdnech vás neodmítne
a rád se s vámi setká. Církev vás potřebuje!
Obracíme se také na vás, všechny věřící, abyste se v našich farnostech, v rodinách
i sami osobně na tento úmysl intenzivně modlili. Zítra začne Týden modliteb za duchovní

povolání, který vyvrcholí Nedělí Dobrého pastýře. Zveme vás tedy k modlitbě a moc
o ni prosíme! Sám Pán přece říká: „Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou
žeň!“ (Mt 9, 37). Zvláště doporučujeme adoraci eucharistického Pána, Denní modlitbu
církve nebo modlitbu růžence. Spolubratry kněze vyzýváme, aby na tento úmysl slavili
mše svaté a tuto prosbu pravidelně zařazovali mezi přímluvy.
Věříme, že Pán naše modlitby vyslyší a naší církvi nebudou chybět ti, kteří hlásají
Boží slovo, vysluhují svátosti a vedou lid do Božího království.
Všem vám žehnáme
Vaši čeští a moravští biskupové

Panna Maria, Prostřednice všech milostí
Památka Panny Marie, prostřednice všech milostí připadá na osmý květen. V první polovině
dvacátého století se začala slavit v Belgii, později se rozšířila po celém světě.
Panna Maria, od věčnosti předurčená za Matku Božího Slova, spolupracovala jedinečným
způsobem při Spasitelově díle na obnově nadpřirozeného života v lidských duších a stala se v řádu
milosti naší matkou. Toto Mariino mateřství trvá nepřetržitě v plánu milosti až do věčného zakončení
spásy všech vyvolených. Ve své mateřské lásce pečuje o bratry svého Syna, kteří ještě putují v mnoha
nebezpečích a nesnázích. Proto je vzývána v církvi jako přímluvkyně, pomocnice, zachránkyně
a prostřednice. Tato slova je však třeba chápat tak, že nic neubírají ani nepřidávají důstojnosti
a účinnosti jediného prostředníka, Krista. (Srov. II. vat. sněm, Konst. o církvi, č. 61-62.)
Z homilií svatého Bernarda, opata: Maria je naše prostřednice a orodovnice
Maria je vznešená hvězda vyšlá z Jakuba, její paprsek osvětluje celý vesmír, její záře vysoko svítí na
nebi, ba až do podsvětí proniká, ozařuje i zemi, a hřeje více duši než tělo, podporuje ctnosti a ničí
neřesti. Ona je ta nejjasnější a nejskvělejší hvězda, zářící ctnostmi a svítící příkladem, a po zásluze
byla vyvýšena nad toto velké a rozsáhlé moře.
Každý, kdo víš, že ve vlnobití tohoto světa se spíše zmítáme uprostřed bouří a větrů než kráčíme po
pevné zemi, nespouštěj oči z této zářící hvězdy, nechceš-li, aby tě bouře pohltila. Opřou-li se do tebe
vichry pokušení, narazíš-li na skaliska soužení, k hvězdě se dívej, Marii vzývej! Jsi-li zmítán vlnami
pýchy nebo ctižádosti nebo nactiutrhačství nebo žárlivosti, k hvězdě se dívej, Marii vzývej! Otřásá-li
loďkou tvé duše hněv, lakomství nebo svody těla, dívej se k Marii! Jsi-li poděšený velikostí svých
hříchů, zmatený nečistým svědomím, přestrašený hrůzou před soudem a užuž tě pohlcuje hlubina
zármutku a propast zoufalství, mysli na Marii!
V nebezpečích, v úzkostech, v pochybnostech na Marii mysli, Marii vzývej! Stále ji měj na rtech, stále ji
měj v srdci. Chceš-li, aby se za tebe přimlouvala, buď pamětliv příkladu, který dala svým životem.
Následuješ-li ji, nezbloudíš, prosíš-li ji, neupadneš do zoufalství, myslíš-li na ni, nechybíš, drží-li tě,
neklesneš, chrání-li tě, nemusíš se bát, vede-li tě, neunavíš se, je-li k tobě milostivá, dojdeš k cíli.

Modlitba k Panně Marii, prostřednici všech milostí
Maria, dej mi své oči, vždy jasné a laskavé, ať vidím pravdivě, ať každý den správně rozeznám, co je
dobré a co je jenom klam, ať pro dobré mám vždycky cit, ať poznám, že mám odpustit.
Maria, dej mi i své rty, ať zpívám tvé Magnificat, ať mluvím jen, co je správné, ať nesu radostné
poselství všude, kde neláska se tmí, víc s Bohem mluvím v slovech svých, než s druhými a o druhých.
Maria, dej mi i svůj sluch, ať slyším to, co říká Bůh, ať nezní marně Boží hlas, když volá ke mně zas
a zas, ať nepřeslechnu každý den hlas toho, kdo je opuštěn.
Maria, dej mi své ruce, tak něžné a tak pomocné, ať skutky mé jsou jako tvé, když modlím se, když
pracuji, všechno rád Bohu daruji, pomoc máš pro nás v rukou svých, Ježíše vidíš v trpících.
Maria, dej mi své srdce, navždycky Bohu oddané, ať také Boha miluje, mou ubohost, mé starosti
přetaví žár tvé milosti. 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 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.
 Hustopečská schola bude nacvičovat v pondělí v 16:30 hod. na faře v Hustopečích.
 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.
 Modlitební společenství bude ve čtvrtek v 19 hod. na faře v Hustopečích.
 Letos uplyne 105 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě. Od měsíce května do měsíce října
vždy 13. v měsíci si připomene zjevení Panny Marie ve Fatimě, které je stále aktuální i dnes,
a to vždy po mši svaté ve farnosti, kde bude toho dne slavena mše svatá. Po mši svaté bude
následovat asi hodinová pobožnost s modlitbou růžence a připomínkou událostí zjevení v roce
1917. V den památky Panny Marie Fatimské, v pátek 13. května bude tedy v hustopečském
kostele první tato pobožnost.
 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 začíná v 15 h. Pro malý
zájem, prosím zájemce, aby jeli vlastními auty.
 Setkání biřmovanců bude až 20. května.
 Májová pobožnost na hřbitově se uskuteční už v neděli 22. 5. z důvodu prvního sv. přijímání.
 Postní almužna: v Hustopečích: 10.656,-; Bělotín 3.279,-; Černotín 3.012,-; Špičky 1.924, -. Pán Bůh zaplať.

POŘA D BOHOSLUŽEB
od 8. 5. do 15. 5. 2022
Liturgický
kalendář
4. neděle velikonoční

8. 5.
Sbírka na
křesťanská média

Pondělí
9. 5.

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Za rodinu Hubovu a Hrabinovu a dvo

Černotín

9:30

Za živé a † farníky

Bělotín

11:00

Za † Anežku Proklovou a živou a † rodinu

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

Heřmanice 17:30

Úmysl mše svaté

Za živou a † rodinu Pavlíkovu a Škrabákovu

sv. Hermus

Úterý
10. 5.

Hustopeče

7:00

Černotín

17:30

Za Antonína Kelara k nedožitým
90. narozeninám a za 2 sestry a 2 bratry

Bělotín

17:30

Za † Natálii Nešťákovou a za živou a † rodinu

Hustopeče

18:00

Za † Stanislava a Drahomíru Hadašovy,
za živou a † rodinu Hadašovu a dar zdraví

sv. Jan z Avily

Středa
11. 5.
sv. Ignác z Láconi

Čtvrtek
12. 5.
sv. Pankrác

Pátek
13. 5.
Panna Maria
Fatimská

Sobota
14. 5.

Děkanátní pouť

sv. Matěje, apoštola,
svátek

Za Františka Blažka, manželku, syna, Václava
Trčálka, manželku, syna a dvo
Za Marii Proklovou, manžela, rodiče z obou
stran a živou a † rodinu

Hustopeče

8:00

5. neděle velikonoční

Špičky

9:30

15. 5.

Bělotín

11:00

Za živé a † farníky

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

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

