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Číslo 24.

Nejsvětější Trojice

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Př 8,22-31
2. čtení: Řím 5,1-5
Ev.: Jan 16,12-15.
Žl 8

Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé
jméno po celé zemi!

Kapka rosy z Božího slova: V následujícím úryvku z Janova evangelia jsou
zmíněny všechny tři osoby Nejsvětější Trojice. Ježíš mluví o Bohu Otci
i o Duchu svatém. Právě Duch svatý nás chce uvádět do veškeré pravdy – tedy
do poznání Trojjediného Boha.

Ohledně udělování svátosti křtu
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
Bratři a sestry, diecézní fáze Synody o synodalitě je u konce. Na internetových stránkách Olomoucké arcidiecéze můžete dohledat celou dvanáctistránkovou zprávu (https://www.ado.cz/wp-content/uploads/2022/05/syntezadiecezniho-synodalniho-procesuolomouc.pdf), kterou vypracoval diecézní
synodální tým z doručených závěrů farních
skupinek, které se v minulých měsících
scházeli k probírání témat, jež nám zadal
papež František.
V části, která je věnována slavení svátostí, se doslova píše: „V synodních skupinkách jednohlasně zaznívá touha po
slavení svátosti křtu během nedělní boho-

služby, neboť v rámci nedělní liturgie jsou nově pokřtění představeni celé
farnosti a ta je může přivítat do svého společenství. Navíc je společné slavení
křtu příležitostí k obnově křestního vyznání celé farnosti.“
Tento závěr mne utvrzuje v dosavadním postoji na udělování svátosti křtu
během nedělní liturgie, který upřednostňuji a žadatelům o křest dětí
doporučuji. Uvádím zde důvody této preference:
1) V Kodexu kanonického práva, kterým se celá Církev řídí, se uvádí: „Křest
je možno udělovat v kterýkoliv den, avšak doporučuje se, aby se obvykle
uděloval v neděli nebo, je-li to možné, na Bílou sobotu.“ Jde tedy o slavení
křtu v den, kdy Kristus vstal z mrtvých. My si tím ještě dokonaleji můžeme
uvědomit, že mocí Kristova vzkříšení povstáváme k novému životu.
2) Křest se uděluje v Církvi, kterou v té či oné obci představuje farnost. Na
farnost pohlížíme jako na rodinu. Vyjadřujeme to oním oslovením „bratře,
sestro“. Boha máme za Otce, Církev za Matku. Navzájem jsme si bratry
a sestrami v Kristu Ježíši. Právě tento duchovní aspekt se ozývá z farních
synodních skupinek, když se požaduje, aby byl křest udělován při nedělní
bohoslužbě ve společenství farnosti jako rodiny.
3) Důvod, který zde uvádím jako třetí, se týká situace našich farností. Je zde
ustanoven jeden kněz na čtyři farnosti. Vážně přemýšlím nad tím, co dělat
ještě mám, a co už nedělat. Když tajně svěcený biskup, probošt Stanislav
Krátký nastupoval bez státního souhlasu do přiděleného zaměstnání jako
jeřábník, říkal vedoucímu, že by jen nechtěl pracovat od nevidím do nevidím,
že má také svůj duchovní život. Bez modlitby a schopnosti odejít stranou od
zástupu, bez vlastního čerpání z pramenů živé vody, abychom později měli
z čeho dávat, vyprahneme a budeme jen těmi „upocenými kněžími“, jak
o nich kdesi mluvil P. Tomáš Halík. Nakonec budeme sloužit okolnostem,
a ne Kristu.
Závěrem tedy ohledně křtů v našich farnostech říkám, že upřednostňuji
a doporučuji křty dětí v rámci nedělních bohoslužeb, protože tak se udělují
v den Kristova vzkříšení, ve společenství farnosti, jsou slavnostnější a –
použiji takové slovo, ne zrovna pro křesťanské smýšlení směrodatné
s ohledem na přetékající Kristovu milost a jeho hledání jedné ovečky na úkor
devětadevadesáti, ale i to zde pro úplnost napíšu, tedy že je to hospodárnější.
S pozdravem a požehnáním
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!

Ohlášky:
 V tomto týdnu budou poslední hodiny náboženství v Hustopečích a Černotíně.
 V pondělí 13. 6. si připomeneme druhé zjevení Panny Marie ve Fatimě. Po mši svaté ve
Špičkách bude následovat asi hodinová pobožnost s modlitbou růžence a připomínkou
událostí zjevení v roce 1917.
 V obecní knihovně v Černotíně bude poslední lekce před prázdninami 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.
 Na čtvrtek 16. 6. připadá adorační den pro farnost Bělotín. V 800 bude vystavena Nejsvětější
Svátost Oltářní k soukromé adoraci až do 1100 h. Přijďte se, prosím, poklonit Ježíši
svátostnému a pomodlit se za své rodiny a farnost. Zároveň je to den vzájemných modliteb
s bohoslovci kněžského semináře – bohoslovci se tento den modlí za nás, proto pamatujme
i my na ně. V 1730 h. bude mše svatá a průvod Božího Těla.
 Při slavnosti Božího Těla vykonáme tradiční Eucharistický průvod k oltářům. Prosím osoby,
které mají na starosti výzdobu oltářů na Boží Tělo, anebo jiné funkce, aby vypomohly i v tomto
roce.
 V neděli 19. 6. v 11 hod. ve farním kostele v Černotíně zazní dívčí pěvecký sbor Grodzisky
Chór Bogoria pod vedením Marcina Lukasze Mazura.
 Na církevní školy se vybralo: Hustopeče 11.407,- Kč; Černotín 4.653,- Kč; Bělotín 3.600,- Kč;
Špičky 1.300,- Kč.
 Věřící se s arcibiskupem Graubnerem rozloučí při mši v katedrále sv. Václava v Olomouci ve
čtvrtek 30. června 2022. Bohoslužba začíná v 17.00 h. a po jejím skončení jsou všichni
zúčastnění zváni k přátelskému setkání v blízkosti katedrály.

POŘA D BOHOSLUŽEB
od 12. 6. do 19. 6. 2022
Liturgický
kalendář

Nejsvětější Trojice
12. 6.

Pondělí
13. 6.
sv. Antonín z Padovy,
památka

Středa
15. 6.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Za † Zdeňku a Roberta Váhalovy, 2 syny a dvo

Černotín

10:00

Za děti, které přistoupí k 1. sv. přijímání
a jejich rodiče a sourozence

Bělotín

11:00

Za živé a † farníky

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

Špičky

17:30

Černotín

17:30

Poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za
přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc
a ochranu pro celou rodinu

Bělotín

17:30

Za bohoslovce

Hustopeče

18:00

Za Štěpánku a Vladislava Vinklárka, 3 syny,
2 snachy, vnuka a rodiče z obou stran

Špičky

17:30

Za Vlastimilu Kuchařovou, Danu Glosovou,
za rodiny Kuchařovu, Kundrátovu a Glosovu
a na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví
a Boží požehnání

Hustopeče

8:00

Černotín

11:00

Hustopeče

19:00

sv. Vít

Čtvrtek
16. 6.
sv. Benon (Zbyněk)

Pátek
17. 6.

Adorační den

sv. Řehoř Barbarigo

Sobota
18. 6.
sv. Marina

Těla a krve Páně
19. 6.

Za živé a † farníky

(tichá) eucharistická adorace

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

