Ročník XVII.

22. květen 2022

Číslo 21.

6. neděle velikonoční

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Sk 15,1-2.22-29
2. čtení: Zj 21,10-14.22-23
Ev.: Jan 14,23-29

Ať tě, Bože, velebí národy,
ať tě velebí kdekterý národ!

Žl 67

Kapka rosy z Božího slova: Pán před svým odchodem zaslibuje učedníkům dar
Ducha svatého. Tento příslib je velmi aktuální i pro nás v těchto dnech. Za
několik dní vstoupíme do svatodušní novény a budeme si vyprošovat příchod
Přímluvce, jak Pán Ducha svatého nazývá.

Jeho světlem je Beránek
V druhém čtení této neděle budeme číst úryvek
z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. Spolu s miláčkem Páně jsme pozváni k tomu, abychom
pohlédli na Svaté město, nebeský Jeruzalém. Je to
město, které září Boží vznešeností. Jiskřilo jako
nejvzácnější kámen, jako křišťálově průhledný
jaspis… A toto město nemá zapotřebí ani
slunečního, ani měsíčního světla, protože ho
ozařuje Boží velebnost. Jeho světlem je Beránek.
P. Jaroslav Studený, mimo jiné dřívější farář
v Bělotíně, píše ve své knize Křesťanské symboly
pod heslem „Drahokamy“ o tom, že ony „jsou
symboly nebeského světla a pravdy. Zdobily
bohoslužebné předměty, Boží stánek a roucha
starozákonních velekněží, aby tak zdůraznily
náboženskou autoritu velekněží jako zástupců Boha před lidem. Dvanáct
vzácných kamenů na prsou velekněze bylo obrazem zářivé a všechno
objímající vznešenosti Boha, jehož nejvyšším služebníkem na zemi byl

velekněz. Z Božího příkazu byly tyto kameny uspořádány takto: v první řadě
rubín, topas, smaragd; v druhé řadě malachit, safír, jaspis; v třetí řadě opál,
achát, ametyst; ve čtvrté řadě chrysolit, karneol, onyx“.
Dnes tedy slyšíme o nebeském Jeruzalému, který jiskří jako křišťálově
průhledný jaspis. Září tak, že to nelze slovy vyjádřit. Nutno se uchýlit
k přirovnání, alespoň k tomu nejušlechtilejšímu, nejkrásnějšímu a nejjasnějšímu. Boží světlo přesahuje naši představivost, naše vyjadřovací
možnosti. Snažíme se je tedy popsat alespoň v přirovnání. Toto Boží světlo
prostupuje osobami, místy i předměty tak, jak Bůh dopřává a v jaké míře
určil. Každý dobrý úděl, každý dokonalý dar přichází shora, sestupuje od
Otce světel, u něhož není změna ani ztemnění, píše ve svém listu apoštol
Jakub. Když sv. Pio z Petrelciny řekne: „Svět by se spíše obešel bez slunce
než bez mše svaté,“ vyjadřuje tím skutečnost, že mezi lidmi je nejjasnější
světlo, Kristus sám, dokonalý Dar a Beránek obětovaný. Ten osvěcuje
nebeský Jeruzalém, ten osvěcuje lidskou mysl i celý svět.
Pro nás a pro naši spásu, pro světlo našich dní je pak každodenně slavena
Nejsvětější Oběť. Nejméně jedenkrát do týdne je na oltář položena
monstrance v podobě slunce s paprsky. V jejím středu a ohnisku nacházíme
svatou Hostii. Poznáváme Pána, Světlo ze Světla.
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!

Nikdo není bezvýznamnou figurkou
„Ten Toufar udělal z místních obyvatel věřící lidi!“
(komunista Hoskovec okresní osvětový inspektor)

Josef Toufar nebyl nijak nadaný kazatel, nebyl ani zručný, ani sportovec, ani intelektuál,
navíc neměl zdravé srdce. Byl ale bláznem pro Krista, neohlížel se na to, co neumí,
nesrovnával se s druhými lidmi. Šel ale houževnatě za svým cí Kristem se svými vlastními
hřivnami, obdarováními i slabostmi. Svou sílu nacházel u Boha, v modlitbě. Jen tak mohl
přinést trvalý užitek.
Svoji kněžskou práci završil v Čihošti, kde koncem roku 1949 došlo k události – pohybu
křížku na oltáři - tzv. „Čihošťskému zázraku“. Tato událost vyvolala pozdvižení – jak u lidí, tak
u komunistů, kteří již rok vládli naší zemi. Do Čihoště začalo proudit velké množství lidí.
Komunisté běsnili. Koncem ledna 1950 byl Josef Toufar zatčen a odvezen do Valdic, kde ho
další měsíc komunističtí vyšetřovatelé týrali a vyslýchali brutálním způsobem až k jeho
mučednické smrti.
Obec Číhošť je geografickým středem České republiky: symbolika, která mluví sama za
sebe! Číhošť – srdce naší vlasti. Odkaz Josefa Toufara se může stát středobodem pro obnovu
naší vlasti. Odkaz Josefa Toufara je výzvou, abychom se nesoustředili jen na to čeho se nám
nedostává, nereptali nad tím, „co nefunguje“, ale abychom využívali svých obdarování k obnově
společnosti a církve. Odkaz Josefa Toufara je zároveň výzvou, abychom nepodléhali žádnému
totalitnímu myšlení a nenechali se svést a ovládnout žádnou ideologií.
Ten, který se nesoustředil se na to, co neumí, nezná, nedovede, ale přijal hřivny, které
měl, a těm dal s pomocí Boží vzrůst – právě ten se stal Božím nástrojem obnovy života z víry.
Žádný člověk totiž není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.
Zpracováno podle knihy: Miloš Doležal, Jako bychom dnes zemřít měli, www.pastorace.cz

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.
 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 27. května v 19 h. na faře v Hustopečích. Hostem bude
P. Milan Maštera, kaplan z Hranic a kaplan pro mládež děkanátu.
 V sobotu 28. května od 14 hod. bude mše svatá před kaplí sv. Anny v Hluzově při
příležitosti oslav 130 let od založení SDH Hluzov. Mši svatou bude slavit rodák P. Jiří Rek.
 V sobotu od 9:00 h. proběhne v kostele v Hustopečích nácvik dětí k prvnímu svatému
přijímání a první svatá zpověď. Po ní mohou také ke svaté zpovědi přistoupit rodiče
a starší sourozenci nebo se vyzpovídat během týdne.

POŘA D BOHOSLUŽEB
od 22. 5. do 29. 5. 2022
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Nejdek

11:00

Za živé a † farníky a občany Nejdku

Hustopeče

15:00

Májová pobožnost na hřbitově
(začátek v kostele)

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

Špičky

17:30

Za † Ludmilu Heraltovu a dvo

Hustopeče

7:00

Černotín

17:30

Čtvrtek
26. 5.

Bělotín

16:30

Nanebevstoupení
Páně, slavnost

Hustopeče

18:00

Hustopeče

18:00

Za † manžela Vladislava k nedožitým
76. narozeninám a † rodiče

Hluzov

14:00

Za živé a † hasiče z Hluzova a Černotína

Špičky

17:30

Za živé a † farníky

Bělotín

8:00

Hustopeče

10:00

Za rodinu Vychodilovou, dvo a rodinu
Zábranskou
Za děti, které přistoupí k 1. sv. přijímání
a jejich rodiče a sourozence

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

6. neděle velikonoční

22. 5.
sbírka na
pronásledované
křesťany

Pondělí
23. 5.

Úmysl mše svaté
Za živé a † farníky
Za † Josefa Plesníka, Vladimíra Rýpara,
Zdeňka a Františku Malikovy, synovce,
rodiče, živou rodinu a dvo

sv. Jan Křtitel de Rossi

Úterý
24. 5.

Na úmysl dárce

sv. Vincent Lerinský

Středa
25. 5.
sv. Beda Ctihodný

Pátek
27. 5.
sv. Augustin z Canterbury

Sobota
28. 5.
sv. Emil

7. neděle velikonoční

29. 5.

Za manžela Vladislava Tomečku
k nedožitým 90. narozeninám a syna
Marka, rodiče z obou stran a dvo
Za † Andělu Polákovou, manžela, živou
rodinu a dvo

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

