Ročník XVII.

3. červenec 2022

Číslo 27.

14. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Iz 66,10-14c
2. čtení: Gal 6,14-18
Ev.: Lk 10,1-12.17-20
Žl 66

Jásejte Bohu, všechny země!

Kapka rosy z Božího slova: Ježíš je Boží syn, ale přesto vyhledává pomoc lidí.
Posílá své učedníky před sebou, aby připravili srdce těch, kteří se s ním mají
setkat. Takovouto pomoc a spolupráci Pán čeká od každého člověka, který
v něj uvěřil.

Noví kněží v děkanátu Hranice
Chvála Kristu.
Bratři a sestry, s příchodem letních prázdnin dochází
čas od času ve farnostech ke změnám duchovních
správců. Letos se tyto změny dotknou také našeho
děkanátu, celkem ve dvou sídelních farnostech. Do
Hranic namísto P. Milana Maštery, který odchází do
Říma na studie a bude také výpomocným kaplanem ve
Veselí nad Moravou, nastoupí novokněz P. Pavel Fiala.
Tuto neděli v 15:00 bude slavit primiční mši svatou ve
Křtomili. Kdo by se jí chtěl zúčastnit, třeba to ještě
stihne. Křtomil od nás není daleko, z Hustopeč asi
půlhodiny autem, západně poblíž Bystřice pod
Hostýnem.
Do Soběchleb po náhle zesnulém P. Josefu Červenkovi nastupuje P. Miroslav
Jáně, který byl roku 2009 spolu se mnou i otcem děkanem Františkem svěcen
v Olomouci na kněze. Ze sedmi onoho roku vysvěcených kněží se tedy nyní
již tři ocitají v hranickém děkanátu. P. Miroslav po kaplanských letech
v Přerově a Holešově a devíti letech působení jako farář ve farnosti
Pohořelice přichází tedy mezi nás.

Oběma vyprošujeme věrnost Kristu, stálou radost z kněžské služby a na
přímluvu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje požehnanou misi
mezi Moravany.
P. Václav Fojtík

Nebudu se bát zlého, neboť ty jsi se mnou
Tato bezbranná panna musela podstoupit, jak je všem známo, krutý zápas.
Znenadání se proti ní rozpoutala divoká a slepá bouře a chtěla poskvrnit a zničit její
andělskou čistotu. Ale v této těžké zkoušce říkala božskému Vykupiteli, co lze
vyjádřit slovy zlaté knížky „Následování Krista“: „Bude-li mě zkoušet a sužovat
mnoho útrap, nebudu se bát zlého, jen když bude se mnou tvá milost. Ona je mou
silou, dává mi radu i pomoc, je mocnější než všichni nepřátelé.“ A podpírána
nebeskou milostí, na niž odpovídala její velkodušná a statečná vůle, obětovala svůj
život a neztratila slávu panenství.
V tomto životě prosté dívky, který jsme krátce naznačili, je možno vidět něco, co
je hodno nebe, ale hodno i toho, aby na to dnešní doba pohlížela s obdivem a úctou.
Ať se učí otcové a matky, jak mají děti, které jim dal Bůh, vychovávat k poctivosti,
svatosti a statečnosti, a jak je mají vést k plnění příkazů katolického náboženství,
aby až bude jejich ctnost vystavena zkoušce, s pomocí Boží milosti obstály a zůstaly
nepřemožené, neporušené a bez úhony.
Šťastné děti i mládí plné nadšení ať se učí nepoddávat se bezmocně žádné
prchavé a prázdné rozkoši ani svůdným lákadlům neřestí, ale naopak horlivě
usilovat – i když je to cesta obtížná a plná překážek – o křesťanskou mravní
dokonalost. Můžeme jí s pevnou vůlí, posilováni nebeskými dary, všichni jednou
dosáhnout, budeme-li se o to snažit a za to prosit.
Všichni zajisté nejsme povoláni k mučednictví, ale k dosažení křesťanské
statečnosti jsme povoláni všichni. K statečnosti je však zapotřebí síly, a i když
nedosáhne hrdinského stupně jako u této andělské dívky, vyžaduje od nás dlouhé
poctivé úsilí, které trvá až do konce života. A to lze nazvat pomalým a neustálým
mučednictvím, k němuž nás vybízí božský výrok Ježíše Krista: Nebeské království
trpí násilí a násilníci je uchvacují.1
O to se tedy všichni snažme, opírajíce se o nebeskou milost. Ať nás v tom
povzbuzuje svatá Marie Gorettiová, panna a mučednice, a ať nám to z nebe, kde
požívá věčné blaženosti, vyprosí od božského Vykupitele, abychom se všichni,
každý podle stavu, v němž žijeme, rádi řídili ve svých úmyslech i v jednání jejím
slavným příkladem.
Z homilie papeže Pia XII. při svatořečení Marie Gorettiové

Pěknou dovolenou!
Člověk, který nezná úžas nad znovuobjevením zevšednělé krásy, člověk, který
nechválí a neděkuje, vlastně živoří, nežije.
V Bibli je psáno: Všechno má určitou chvíli, všechno má svůj čas: je čas budovat
i čas bořit. Je čas plakat i čas smát se. Je čas boje i čas pokoje. (srov. Kaz 3, 1-8)

Můžeme doplnit: Je čas práce a učení, je čas prázdnin a dovolených. Čas bez práce,
čas bez školy!
Ale i o prázdninách můžeme my dospělí do školy, do školy k dětem. Ony se totiž
ještě umí divit: Proč tak krásně kvetou kytky? Proč je voda tak průzračná? Proč je
nebe tak modré? Proč je tolik hvězd na obloze? Máme se co učit od dětí, je tolik
důvodů k úžasu! Během roku na to nemáme čas. Divíme se jiným věcem, často
nepříjemným. Všechno má svůj čas.
Prázdniny jsou časem podivu nad přírodou, nad dobrými lidmi, ale i časem
poděkování za to všechno. Nepříjemných věcí je dost po celý rok. Teď nastal čas být
otevřený pro ty příjemné. Moje maminka říkávala: u jídla se nemluví o katastrofách.
Zkusme to o dovolené! Mluvme o kráse, mlčme a podivujme se!
Člověk, který nezná úžas nad znovuobjevením zevšednělé krásy, člověk, který
nechválí a neděkuje, vlastně živoří, nežije. Možná má leda potěšení z toho, že
soused nemůže k moři, že kolega má horší auto a méně plnou peněženku. Takový
člověk je jako moucha v hrnci s medem. Co je mně po všech? Jenže… Jenže i když
má třeba dostatek všeho, co by chtěl, najednou mu něco chybí. Co s tím? Křidélka
neslouží, jsou slepena medem. Kdo pomůže? No, třeba právě ty děti! Ta jejich škola
dětství.
Pěknou dovolenou!
www.vira.cz

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:
 Ve středu 6. 7. při památce sv. Marie Goretti se uskuteční turistická pouť k soše této
světice, která se nachází u rozhledny nad obcí Chlebovice. Délka trasy tam a zpět je cca
6 km. Případní zájemci o tuto pouť se nahlaste P. Václavovi do úterý 5. 7. Doprava do
Chlebovic osobními auty. Odjezd od fary v Hustopečích v 9:00 h., předpokládaný návrat
ve 14:00 h. Svačiny s sebou.
 V neděli 10. července bude při mši svaté v 8:00 h. pokřtěn Matěj Bezděk.

POŘA D BOHOSLUŽEB
od 3. 7. do 10. 7. 2022
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Za Jiřího a Danielu Dobešovy, rodiče z obou
stran a živou a † rodinu

3. 7.

Černotín

9:30

Za živé a † farníky

Měsíční sbírka

Bělotín

11:00

Na poděkování za 19 let manželství

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

Špičky

17:30

14. neděle v mezidobí

Pondělí
4. 7.

Úmysl mše svaté

sv. Prokop

Úterý
5. 7.
sv. Cyrila a Metoděje,
slavnost

Středa
6. 7.

Hustopeče
Patrocinium

8:00

Za živé a † farníky a občany Černotína
a Hluzova
Za † Miloslava a Janu Hendrychovy
k 30. výročí úmrtí a za † syna, vnuka
a pravnuka a živou a † rodinu Hendrychovu
a Samiecovu

Černotín

9:30

Černotín

17:30

Bělotín

17:30

Za † rodiče Orgoňovy, živou a † rodinu

Hustopeče

18:00

Za Otakara Vinklárka, syna Otu,
na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii
za dar zdraví s prosbou o Boží ochranu

Černotín

17:30

Za † Ludmilu Porubskou, manžela
a sourozence

Hustopeče

8:00

Za živou a † rodinu Balcarovu, Klézlovu,
Húdkovu a dvo

Špičky

9:30

Za † rodinu Hýžovu a Krutílkovu a dvo

Bělotín

11:00

Za živé a † farníky

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

sv. Marie Gorettiová

Čtvrtek
7. 7.

Za Jána Kostroše, manželku, syna,
za Františka Vozáka, rodiče, 2 bratry,
za Bohdanu Skýpalovou a Margitu
Mačutkovou

sv. Wilibald

Pátek
8. 7.
sv. Kilián

Sobota
9. 7.
sv. Veronika Giulianiová

15. neděle v mezidobí

10. 7.

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

