Ročník XVII.

15. květen 2022

Číslo 20.

5. neděle velikonoční

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Sk 14,21b-27
2. čtení: Zj 21,1-5a
Ev.: Jan 13,31-33a.34-35
Žl 145

Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.

Kapka rosy z Božího slova: Ježíšovo přikázání lásky nesmí zůstat jen krásnou
teorií. Snad i proto je Pán vyslovuje při Poslední večeři – tedy krátce před tím,
než toto přikázání sám na sobě obětí za naši spásu beze zbytku naplní.

Vroucně vzýván budiž svatý Jene
Nad psacím stolem na stěně ve farní
kanceláři mi visí obrázek sv. Jana
Nepomuckého s ukazováčkem přiloženým k ústům, s pěti hvězdami, s kapkou
krve a kapkou vody naznačující jeho
mučednickou smrt, s fialovou kněžskou
štolou, mariánským měsícem a s nápisem
„IN SILENTIO ET IN SPE ERIT
FORTITUDO VESTRA“, tedy: „Ve
ztišení a naději bude vaše síla.“
Tento mučedník naší země pro práva
Církve se může řadit, a svou úctou v celém světě to i dosvědčuje, k velikým
postavám Církve, které v napětí se světskou mocí zůstali na straně Krista – Pravdy a nedali se zastrašit ani krutým
mučením. Tak můžeme právem sv. Jana Nepomuckého postavit vedle
sv. Vavřince, Tomáše Becketa, Tomáše Mora, a v dvoutisících dějinách
Církve mezi mnoho dalších, kteří věrností Kristu zvítězili nad zastrašováním
ze strany mocných. Po utrpeních tohoto času, podporováni slovy Mistra:

Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo – duši zabít nemohou, získali mučednickou
palmu a slávu věčného života.
Svatý Jene Nepomucký, oroduj za nás!
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!

Jak kázal autor známé novény odevzdanosti
Otec Dolindo Ruotolo velmi miloval svou kněžskou službu. Na první místo kladl
kázání, jemuž se věnoval s nevýslovným nadšením. Byl to důležitý aspekt jeho
poslání.
Do mysli se mi vtiskly živé vzpomínky na zástupy lidí, kteří si ho přicházely
poslechnout do San Giuseppe dei Vecchi nebo do jiných kostelů, kde byl povolán
kázat. Často museli nechat dveře otevřené dokořán, aby ho slyšeli i ti, kteří se tlačili
venku. Obvykle začal mluvit docela potichu, ale postupně jeho horlení nabíralo na
síle a projev se stával živějším a hlasitějším. Dokázal uchvátit srdce každého
člověka. V tu chvíli na něm bylo něco mimořádného. Zdálo se nám, že prožívá něco
jako proměnění na hoře Tábor, ale byl tu zjevný protiklad: z jedné strany pokorný
člověk v ošuntělé klerice, z druhé strany jeho duchovnost a nesmírný rozhled.
V Neapoli snad neexistuje kostel, kam by ho nikdy nepozvali. Někdy kázal až
osmkrát či devětkrát za jediný den. Běhal po celém městě až do úplného vyčerpání,
ale zvláštní na tom bylo, že to neustále zvládal.

P. Dolindovi bylo jasné, že hlásání Božího slova je jedním z nejnáročnějších
úkolů kněze. Mělo-li být účinné, byla nutná dlouhá a pečlivá příprava. Proto se
nikdy nepřestal vzdělávat, hodně četl a horlivě rozjímal Písmo svaté. Dokázal
se naladit na věřící a najít si cestu k lidským srdcím, aniž by ztrácel jejich pozornost
dlouhými a příliš náročnými řečmi.
však skutečným tajemstvím jeho pastoračních úspěchů bylo něco jiného –
modlitba, modlitba, a ještě jednou modlitba. Otec Dolindo se modlil neustále.
Promlouval pak velice přesvědčivě a získával i ty nejzarputilejší duše. Témata měl
různá; obvykle začal mluvit o něčem aktuálním, pak to ale rozvinul a přešel na
nějakou duchovní pravdu.
P. Dolindo Ruotolo (1882–1970) působil v Neapoli jako vyhledávaný kazatel
a duchovní průvodce. Napsal mimo jiné dobře známou Novénu odevzdanosti.
Duchovně doprovázel zástupy lidí, z nichž mnozí díky nim nalezli Krista nebo nové,
hlubší obrácení. Dolindo Ruotolo zemřel v roce 1970, jen dva roky po
stigmatizovaném P. Piovi, s nímž ho pojilo silné duchovní přátelství. Oba dlouhá
léta snášeli pronásledování a nespravedlivé zákazy ze strany církevních
představených, oba zemřeli v pověsti svatosti. Nyní probíhá proces blahořečení
P. Dolinda.
Se svolením zpracováno podle knihy: Ježíši, postarej se ty!

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.
 Hustopečská schola bude nacvičovat v pondělí v 16:30 hod. na faře
v Hustopečích.
 Společenství modlitby matek bude na faře v Hustopečích v pondělí v 17:30 h.
 V obecní knihovně v Černotíně bude další lekce Malé školy modlitby, a to ve
středu v 18:30 h. Tohoto večerního vzdělávání se může účastnit každý, kdo
má zájem prohlubovat své náboženské vědomosti.
 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.
 Setkání biřmovanců bude v pátek 20. května v 19 h. na faře v Hustopečích.
 Křesťanská média: v Hustopečích: 13.214,-; Bělotín 3.708,-; Černotín 6.420,-;
Špičky 1.900, -. Pán Bůh zaplať.

POŘA D BOHOSLUŽEB
od 15. 5. do 22. 5. 2022
Liturgický
kalendář

5. neděle velikonoční

15. 5.

Pondělí
16. 5.
sv. Jana
Nepomuckého,svátek

Úterý
17. 5.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Špičky
Bělotín

9:30
11:00

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

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

Špičky

17:30

Za Bedřicha Hýžu, rodiče z obou stran,
živou rodinu a Stanislava Maléře,
manželku, vnuka Davida a živou rodinu

Hustopeče

7:00

Černotín

17:30

Za † Josefa Kelara, 2 manželky, 2 syny, dceru,
2 zetě, dvo a živou rodinu

Bělotín

17:30

Za † manžela, maminku, živou a † rodinu

Hustopeče

18:00

Za † Valentina a Miladu Gregorkovy, dceru
Evu, za živou a † rodinu Gregorkovu, Dudovu,
Černochovu

Špičky

17:30

Za Marii Pírkovou, bratra Bohumila, rodiče
z obou stran a dvo

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Nejdek

11:00

Hustopeče

15:00

Za † Josefa Plesníka, Vladimíra Rýpara,
Zdeňka a Františku Malikovy, synovce,
rodiče, živou rodinu a dvo
Za živé a † farníky a občany Nejdku
Májová pobožnost na hřbitově
(začátek v kostele)

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

sv. Paschal Baylon

Středa
18. 5.
sv. Jan I.

Čtvrtek
19. 5.
sv. Petr Celestýn

Pátek
20. 5.
sv. Klement M.
Hofbauer

Sobota
21. 5.
sv. Ondřej Bobola

6. neděle velikonoční

22. 5.
sbírka na
pronásledované
křesťany

Za živé a † farníky

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

