Ročník XVII.

29. květen 2022

Číslo 22.

7. neděle velikonoční

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Sk 7,55-60
2. čtení: Zj 22,12-14.16-17.20
Ev.: Jan 17,20-26
Žl 97

Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.

Kapka rosy z Božího slova: V evangeliu uslyšíme závěr takzvané Ježíšovy
velekněžské modlitby. Pán prosí o jednotu svých učedníků. Jednota je též
darem Ducha svatého… Usiluji o to, abych byl šiřitelem Kristova pokoje?

„Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, má život věčný.“
Je po zmrzlících. Na záhoně se těším ze sazeniček, které
den za dnem sílí a slibují velkou úrodu. Nastává noc. Prší.
Ráno se obloha projasňuje, dýchám vůni jara. Na zahradě
procházím kolem záhonu. Mrzutost – dobrých šest sazeniček je
pryč. Zůstává za nimi jen slizká stopa vedoucí pod velký kámen.
V letošním roce, od konce května do konce června,
prožiji ve farnostech první svaté přijímání, druhé svaté
přijímání a třetí svaté přijímání, první v Hustopečích nad
Bečvou (29.5.), druhé v Černotíně (12.6.) a třetí v Bělotíně
(26.6.). Vždy se bude jednat v té či oné farnosti o první
svaté přijímání, ale já si to musím nějak časově uspořádat,
mohu tedy snad mluvit o prvním, druhém a třetím přijímání.
Při prvním svatém přijímání, dá-li Pán, přistoupí ke stolu Páně 12 dětí, při druhém
5 dětí a při třetím 9 dětí. Jsem rád, že to s během času neklesá postupkou, ale spíše –
máme-li to vyjádřit matematicky – cik-cakčně. Dává mi to naději, že se letos nebude
opakovat to, co bývá žel každoročně, že se od slavnosti prvního svatého přijímání
začíná od počtu prvokomunikantů odčítat. Je jisto, že přičítat nebudeme, ale udržet
původní součet lze. To bych si tedy přál, aby po slavnosti prvního svatého přijímání,
při druhé, třetí neděli a dalších následujících zůstával počet letošních
prvokomunikantů nezmenšen 12 + 5 + 9.
S přáním všeho dobrého zvláště letošním prvokomunikantům
P. Václav Fojtík

KÓD PRO DARY NA OPRAVU KOSTELA

Bankovní účet farnosti, zřízený pouze pro účely oprav hustopečského kostela:
296308046/0300.
Ve veřejné sbírce pro opravy hustopečského kostela se dosud vybralo k 25. 5. 2022
1.080.689,- Kč (z toho v minulém měsíci se v kasičkách vybralo 22.190,- Kč).
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. 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 h. na faře v Hustopečích.
 Květen je měsíc Panny Marie a májových pobožností. Májové pobožnosti
budou: v Bělotíně v neděli a v úterý v 1800 h. Ve Špičkách 45 minut před
bohoslužbami. V Hluzově v pondělí v 1900 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.
 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 v 19 hod. v kostele v Černotíně. Všichni jste
srdečně zváni.
 V sobotu v 10 h. bude v Hustopečích pokřtěna Karolína Žemlová.
 Sbírka na pronásledované křesťany: v Hustopečích: 13.280,-; Bělotín 2.225,-;
Černotín 5.440,-; Špičky 1.300, -. Pán Bůh zaplať.

POŘA D BOHOSLUŽEB
od 29. 5. do 5. 6. 2022
Liturgický
kalendář
7. neděle velikonoční

29. 5.
Pondělí
30. 5.

Místo

Čas

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

Špičky

17:30

Za † Marii a Petra Žídkovy a rodiče z obou
stran

Hustopeče

7:00

Za † Stanislava Hostašu a živou a † rodinu

Černotín

17:30

Za děti a mládež, která hledá svou životní
cestu

Bělotín

17:30

Za Karla Ondřeje, živou a † rodinu
Ondřejovu a dvo

Hustopeče

18:00

Za † Jaromíru Rýparovou, rodiče Miklovy
a Rýparovy a dvo

Špičky

17:30

Za † Ferdinanda Schindlera, manželku, živou
a † rodinu a dvo

sv. Zdislava, památka

Úterý
31. 5.
Navštívení Panny
Marie, svátek

Středa
1. 6.
sv. Justin, památka

Čtvrtek
2. 6.
sv. Marcelin a Petr

Pátek
3. 6.
sv. Karel Lwanga
a druhové, památka

Sobota
4. 6.
sv. František
Caracciolo

Seslání Ducha Svatého

Hustopeče

8:00

Za Cecílii Kopřivovou při 25. výročí úmrtí,
manžela Josefa, zetě Vratislava, rodiče,
sourozence Škrhlovy a Kopřivovy
a živou rodinu

Černotín

9:30

Za živé a † farníky

Bělotín

11:00

5. 6.
sbírka na církevní
školy

Úmysl mše svaté

Na poděkování za 60 let manželství
s prosbou o Boží požehnání do dalších dnů

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

