číslo 12.
24. březen AD 2013

Květná neděle
Zpravodaj farností
Hustopeče nad Bečvou,
Špičky,
Černotín,
a Bělotín

Hosana synu Davidovu! Požehnaný ten, který přichází ve jménu
Hospodinově! Král izraelský! Hosana na výsostech!
Mt 21,9

1. čtení: Iz 50,4-7
Žalm 22 Bože

2. čtení: Flp 2,6-11

Ev.: Lk 22,14-23,56

můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?

ZNAK PAPEŽE FRANTIŠKA
Papež František se rozhodl zachovat si svůj dřívější
znak, který si vybral po svém zvolení biskupem a pro
který je charakteristická jednoduchost.
Nad modrým štítem jsou umístěny papežské
symboly, jak je stanovil papežův předchůdce, Benedikt
XVI. (mitra mezi překříženými klíči ve zlaté a stříbrné
barvě, spojenými červenou stužkou). V horní části štítu
je umístěn znak řádu, z něhož papež pochází,
Tovaryšstva Ježíšova: zářící slunce, v němž se nacházejí
červená písmena IHS, monogram Krista. Nad písmenem
Miserando atque
H je umístěn kříž a pod monogramem tři černé hřeby.
eligendo
V dolní části štítu se nachází hvězda a květ nardu.
Znak a heslo
Hvězda je podle starobylé heraldické tradice symbolem
Svatého otce Františka
Panny Marie, matky Krista a církve. Květ nardu paky
představuje sv. Josefa, patrona všeobecné církve. Podle španělské ikonografické
tradice je totiž sv. Josef zobrazován s větvičkou nardu v ruce. Papež chce
použitím těchto symbolů ve svém znaku vyjádřit, že k Panně Marii a sv. Josefovi
chová zvláštní úctu.

Heslo Svatého otce Františka je převzato z homilií sv. Bedy Ctihodného,
kněze (Hom. 21; CCL 122, 149-151), kde se v komentáři na úryvek Matoušova
evangelia o povolání píše: „Vidit ergo lesus publicanum et quia miserando atque
eligendo vidit, ait illi Sequere me“ („Ježíš spatřil celníka, a když na něj pohlédl
s láskou a vyvolil jej, řekl mu: Následuj mě“).
Tato homilie se zabývá Božím milosrdenstvím a zaznívá v Liturgii hodin
o svátku sv. Matouše. Tato skutečnost má zvláštní význam i pro život
a duchovní pouť současného papeže. Právě o svátku sv. Matouše v roce 1953
totiž mladý Jorge Mario Bergoglio ve svých 17 letech zakusil ve svém životě
zvláštním způsobem přítomnost milujícího Boha. Po zpovědi pocítil, že se jeho
srdce dotkl Bůh, který do něj dal sestoupit svému milosrdenství a svým
milujícím pohledem ho povolal k řeholnímu životu po příkladu sv. Ignáce
z Loyoly.
Když byl později Mons. Bergoglio jmenován biskupem, upomenul se na tuto
příhodu, která stála u počátku jeho úplného odevzdání se Bohu v církvi,
a rozhodl se, že si jako své životní heslo a program zvolí slova sv. Bedy
miserando atque eligendo; ta se nyní objevují i na jeho papežském znaku.
převzato z Tiskového střediska ČBK

Modlitba za papeže Františka
Bože, všech věřících pastýři a vůdce, shlédni milostivě na služebníka svého
Františka, jehož jsi nejvyšším pastýřem Církve své ustanovil; dej mu, prosíme,
by těm, jež řídí, prospíval slovem a příkladem, aby spolu se stádcem sobě
svěřeným života věčného dospěl. Skrze Pána našeho Ježíše Krista…

koutek pro děti
30. Cyril připomínal, že Pána Ježíše můžeme chválit jakoukoliv řečí
„Hurá, Benátky," vykřikovali mladí muži, Cyrilovi žáci, na které
čekalo vysvěcení na kněze. Skupina se ale nedočkala vřelého uvítání.
Místní obyvatelé i s kněžími a samotným biskupem si na ně počíhali,
a když se objevili ve městě, vrhli se zlostně na Cyrila: „Člověče, pověz
nám, jak to, že jsi přepsal Písmo svaté do staroslověnštiny a i při mši
svaté na lidi mluvíš touto řečí? My známe jen tři jazyky, ve kterých se
může mluvit během mše, a staroslověnština mezi nimi není. To si tedy
troufáš! Zasloužili byste oba trest!"
Cyril je vyslechl, a až se vypovídali, odpověděl: „Nepadá snad
déšť od Boha na všechny stejně? Nebo nesvítí slunce také na
všechny? Nedýcháme všichni stejný vzduch? Nestydíte se povolit pro
překlad Bible a texty ke mši svaté jen tři jazyky? Proč by nemohla být
Bible přeložena do jiných jazyků? Vždyť je v Bibli psáno: „Ať tě velebí všechny národy,

ať tě chválí kdekterý národ." Zvažte, neřekl-li nám Ježíš: „Jděte ke všem národům
a křtěte je ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého"? Nejste na omylu právě vy?" Těmito
slovy je ale nepřesvědčil. I ten nejlepší řečník nikoho nenapraví, když ten druhý
neposlouchá a dělá hluchého. I u Cyrila to tak bylo. Posluchači ho sice slyšeli, ale to, co
jim řekl, šlo jedním uchem tam a druhým ven.
Cyril je dál nepřesvědčoval, vstal a klidně od nich odešel. Bratrovi a všem žákům
oznámil, že tady vysvěceni na kněze nebudou. Poklekli pak k modlitbě a odevzdali vše
s důvěrou Pánu Bohu. Věřili, že Pán Bůh najde nějaké řešení.
Cyril přede všemi řekl, že když prší, padá déšť na všechny stejně a slunce nesvítí
někomu více a někomu méně. Když bude pršet nebo při pohledu do slunce si můžeme
uvědomit, že Pán Bůh má rád každého člověka a záleží mu na každém z nás, ať je to
babička sedící v parku či dítě na pískovišti.

Růženec na Velký pátek
Představ si, co by se stalo, kdyby se každý katolík na světě modlil růženec
ve stejný den! Tady je příklad – v říjnu 1573, když byla Evropa zachráněná před
invazí silné turecké flotily díky tomu, že se všichni křesťané modlili svatý
růženec! Tedy na Velký Pátek, 29. března 2013, se všichni zkusme pomodlit
svatý růženec za pokoj pro celý svět a návrat k morálním hodnotám naší
společnosti. Jestli je to možné, prosím – modlete se růženec mezi 1200 a 1500
hod. Sjednoťme se v modlitbě – jedné z nejsilnějších existujících modliteb – na
tyto úmysly, v jednom z nejposvátnějších dní v našem církevním roku.
Nechť nám všem žehná Bůh!
„Má minulost, Pane, patří tvému milosrdenství. Má přítomnost, tvé lásce.
Má budoucnost, tvé prozřetelnosti.“ Sv. otec Pio.
Když nosíš růženec, satana bolí hlava.
Když ho používáš, on padá.
Když vidí, jak se modlíš, omdlévá.
Modleme se růženec kdykoliv a on bude omdlévat. Jen směle vpřed,
abychom pomohli urychlit triumf Boží Matky! Mnoho tím můžeme získat
a absolutně nic neztratíme!
Pan varhaník Tomečka po 52 letech odešel
do varhanického důchodu. Děkujeme mu za jeho
dlouholetou službu pro Pána Boha. Vyprošujeme
mu hodně Božích milostí do dalších roků.
P. František a farníci z Černotína

POŘAD BOHOSLUŽEB
Liturgický kalendář
Neděle
24. 3.
Květná neděle

Pondělí
25. 3.

od 24. 3. do 31. 3. 2013
Místo
Čas
Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

11:00
Bělotín
Hustopeče 14:00

Špičky

16:00

Černotín

16:00

kající lotr

Středa
27. 3.
sv. Rupert

Za rodinu Holubovu, za živou rodinu

Hustopeče 18:00 a dvo

28. 3.
sv. Rogát

Velký Pátek
29. 3.

Hustopeče

bl. Ludolf

18:00 velkopáteční obřady
Za Marii Horákovou

sv. Jan Klimak

Neděle
Černotín
31. 3.
Neděle Zmrtvýchvstání Hustopeče
Páně
sbírka na Kněžský
seminář

•

17:30 pobožnost Křížové cesty

Hustopeče 20:00 a Jaroslava Macháče

30. 3.

•
•

Za Františka Hajdu, dvoje rodiče
a živou rodinu
Za + Josefa Stehlíka, manželku, rodiče,
živou a + rodinu a dvo
Za živé a + farníky
pobožnost Křížové cesty
Za + Marii Maléřovou, manžela,
vnuka Davida a živou rodinu
Za Františka a Josefa Humplíkovy,
za dva bratry, za rodiče
a živou rodinu Humplíkovu
Za zemřelé rodiče Vaculovy a Pajdlovy
a živé rodiny
Za živou rodinu Šnejdrlovu,
+ rodinu Kajnárkovu a kmotry

6:30
8:00

Za + Antonii Rekovou, syna Vojtěcha,
rodiče, živou a + rodinu
Za živou a + rodinu Biskupovu
a Kremlovu
Za + Oldřicha Kundráta, syna Josefa
a rodiče z obou stran

Špičky

9:30

Bělotín

11:00 Za + Trudu Číhalovou

Předvelikonoční úklid kostela v Hustopečích bude v pondělí 25. III. v 800 hodin.
Vigilie na Bílou sobotu bude začínat na nádvoří zámku v Hustopečích a po té půjdeme průvodem
do kostela.
Možnost přijít k Božímu hrobu bude v pátek po obřadech do 2200 hod. a na Bílou sobotu od 800 do 1200
hod. Na stolečku v kostele bude list, na který se prosím napište, kdo budete chtít držet stráž u Božího
hrobu.
Tel. na faru: mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040
Webové stránky farnosti:
http://www.ihustopece.cz/farnost/
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