Ročník XV.

11. říjen 2020

Číslo 41.

28. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Iz 25,6-10a
2. čtení: Flp 4,12-14.19-20
Ev.: Mt 22,1-14
Žl 23

Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé,
předlouhé časy.

Kapka rosy z Božího slova: Bůh nabízí tak skvělé dary, že stojí za to kvůli nim všeho
nechat a připravit se na jejich přijetí (= opustit pole i býky a nachystat se na
svatební hostinu). V praktickém životě to neznamená, že budu na Kristův
příchod čekat se založenýma rukama, ale že se chci snažit o neustálé obrácení
a o život podle jeho vůle.

PouŅ na Svatý Hostýn
Je velmi krásným a dobrým zvykem putovat s farností
alespoň jednou ročně na Svatý Hostýn. Zájem o tyto poutě
ze strany moravských diecézí svědčí o úctě, kterou Moravané
chovají k Matce Boží, Panně Marii a jsou znamením jejich
zbožnosti.
Tyto poutě stejně jako ty, které na Svatý Hostýn vykonáváme
soukromě, jsou bohaté na slzy – někdy lítosti, jindy dojetí či
velké radosti. Toto místo nás vskutku nenechává chladnými,
a zdá se mi, že i sama mariánská úcta má sílu rozšiřovat srdce,
když se na svět díváme očima Mariinýma, očima mateřskýma.
Je mi tedy líto, že se tato pouť našich farností letos již zřejmě
neuskuteční z důvodu stále se šířícího koronaviru.
Kdo budete moci, vyjeďte či vyjděte na Svatý Hostýn
soukromě a při pouti nezapomeňte nést s sebou i úmysl za svou farnost.
Snad se na jaře s písní ptactva opět rozezvučí i písně těch, kteří chválám srdce po
odmlce zase nabízejí svůj hlas a společně se vydáme na místo nám tak drahé, na milý
Svatý Hostýn.
VÍTĚZNÁ OCHRANO MORAVY, ZŮSTAŇ MATKOU LIDU SVÉMU!
+ P. Václav

Otec Pio – Nadpřirozené vyzařování svatosti
Osoba i dopisy otce Pia vyzařovaly nadpřirozenou svatost, která přitahovala duše
a přiváděla je ke křesťanské dokonalosti.
Doktor Romanelli, který byl prvním lékařem zkoumajícím stigmata otce Pia (15.-16.
května 1919), takto na své setkání vzpomíná: „Přijel jsem ve středu večer se strachem v srdci,
když jsem otce Pia uviděl, ucítil jsem vůni fialek, která opájí a přenáší na onen svět... Ve čtvrtek
jsem s ním během celého dne i večera často hovořil a konverzoval, a mimo to jsem měl v pátek
ráno - jak to říci - čest, štěstí, milost vidět a dotýkat se znamení Boží velikosti na jeho těle. Co
o tom říci? Mohu se nazývat šťastlivcem?“
Advokát Cesare Festa, kterého otec Pio odvrátil od svobodného zednářství
k intenzivnímu a horlivému křesťanskému životu, 19. března roku 1921 při vzpomínce na
setkání s ctihodným otcem napsal svému příbuznému Giorgio Festovi: „Navracím se s velkou
rozkoší v duši - hluboce dojat - s touhou po tichu, po tichu, aby nic nekalilo klid mého ducha.
Pocítil jsem a téměř uviděl to, co je s jistotou nadpřirozené.“
Maria Massa, jedna z prvních duchovních dcer otce Pia ve Zprávě popisuje své první
setkání s ním: „Bylo to mé první setkání se ctihodným otcem, které mne později stále více
přitahovalo svou spirituální aureolou, která z něho vyzařovala a tou krásou svatosti, tryskající
z jeho osoby: spiritualita a svatost, které okouzlovaly a získávaly si duši.“
Antonietta Serritelli řekla: „Když na mne přišla řada, ztratila jsem slova a byla před ním
jako oněmělá. Dobrý otec mi s velkou trpělivostí kladl různé otázky, všechny týkající se mé
duše, ale já neodpovídala. Velká úcta, jakou jsem k němu měla a dojem, že se nalézám
v přítomnosti druhého Ježíše, druhého svatého Františka, vůči andělovi čistoty zablokovala má
slova a učinila mně němou.“
Jeho dopisy působí nemenším dojmem. Není možné předložit všechna svědectví
a podat zprávy ze všech stran, z nichž je patrné nadpřirozené vyzařování jeho svatosti.
Omezím se na ukázku některých témat, jichž se ve svých dopisech dotýká a která zvláštním
způsobem zasáhla adresáty, jdoucí po cestě křesťanské dokonalosti: touha po smrti, aby mohl
přebývat s Ježíšem, skutečný pokoj, jeho čistě duchovní nemoc, Eucharistie, Nejsvětější
Panna, anděl strážný, jeho ukřižování z lásky, tajemství kříže, polibek Ježíše.
20. listopadu roku 1921 otec Pio napsal otci Benedettovi: „Přiznávám především, že je
pro mne velkým neštěstím neschopnost vyjádřit a vyjevit celý ten stále rozpálený vulkán, který
mne pálí, a který Ježíš vložil do tak malého srdce.“
Při kontaktu s tímto vulkánem cítily duše oheň Boží lásky a vroucně toužily po duchovní
dokonalosti.

Zázraky Pátra Pia na pohlazení duše
Je dobře známo, že kapucín ze San Giovanni Rotondo zažil těžké zkoušky, ale také mnoho humoru.
Ne každý je znám svým úžasným smyslem pro humor tak jako on!

Podívej se, kde jsi to běhal!
Jeden muž odešel do San Giovanni Rotondo, aby se tam setkal s Otcem Piem, ale na místě byl
takový dav, že se s ním nesetkal, musel jít domů. Nicméně, když se vymanil z kláštera, pocítil
nádhernou vůni pocházející ze stigmat mnicha a cítil se velmi osvěženě a plný nové síly.
O pár měsíců později pocítil stejnou příjemnou vůni jak procházel po horách. Odmlčel se a na
chvíli upadl do extáze a vdechoval příjemné aroma. Když znovu získal smysly, viděl, že je těsně
nad propastí a pokud by se nezastavil pro poutavou vůni, která ho "zabrzdila" - šel by dopředu
rovnou do propasti.
On se rozhodl jít okamžitě do San Giovanni Rotondo, aby poděkoval páteru Piovi za záchranu.
Když přišel do kláštera, Páter Pio, který ho předtím nikdy neviděl, mu řekl s úsměvem: "Synu můj!
Podívej se, kde si to běhal!"
Pod matrací
Žena trpěla strašnými migrénami do té míry, že se rozhodla dát pod polštář fotografii Otce Pia,
doufajíc, že bolest ustoupí. Trvalo to několik týdnů a bolest ji nadále znepokojovala. Konečně,
s opravdu italským temperamentem, vykřikla: "Otec Pio! Jelikož si mě nechtěl osvobodit od bolesti,
dám tě za trest pod matraci!"
Po několika měsících odešla do San Giovanni Rotondo, aby se vyznala otci Piovi. Sotva klekla
před zpovědníkem, mnich se na ni přísně podíval, prudce se postavil a velkou silou zabouchl dveře
zpovědnice. Žena byla šokovaná, násilná reakce ji úplně zarazila. Nemohla dostat slovo ze sebe.
Po krátké době se dveře opět otevřely a Páter s úsměvem řekl: "To se ti nelíbilo, že? Také se mi
nelíbilo, že si mě dala pod matraci!"
www.fatym.com

Ohlášky:
 Měsíc říjen je měsícem Panny Marie a také měsícem růžence.
 Na neděli 11. října připadá adorační den pro farnost Černotín. Po mši svaté bude vystavena Nejsvětější
Svátost Oltářní k soukromé adoraci až do 1700 hod., kdy začne společná adorace. Zakončení
adoračního dne bude v 1730 hod. 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.
 Spolčo mládeže se sejde v pátek v 19 hod. na faře v Hustopečích. Jsou zváni všichni mladí nejen
k modlitbě, ale i k společnému setkání.
 Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 omezuje účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní tolik osob,
kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně zdržují
na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu
bohoslužby se nezpívá.
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aneb přečteme Písmo svaté za jeden rok
neděle
11. X.
Jdt 12-16
Ž 90

pondělí
12. X.
Jer 1-3
Ž 91

úterý
13. X.
Jer 4-6
Ž 92-93

středa
14. X.
Reflexe

čtvrtek
15. X.
Jer 7-9
Ž 94

pátek
16. X.
Jer 10-12
Ž 95-96

sobota
17. X.
Reflexe

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 11. 10. do 18. 10. 2020
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Volná intence
Za † Petra Volka, snachu Hanku,
Hanu a Antonína Vymětalíkovy,
rodiče a dvo
Za † Štěpánku Hanákovou,
manžela, syna Antonína, vnuka
Radima a dvo
(tichá) eucharistická adorace

Adorační den
28. neděle v mezidobí

11. 10.

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

Hustopeče 19:00
Pondělí
12. 10.

17:30

Hustopeče

7:00

Černotín

17:30

Za † Hedviku Sojkovou, rodiče,
za živou a † rodinu Vinklerovu,
Sojkovu a dvo

Bělotín

17:30

Volná intence

sv. Radim

Úterý
13. 10.

Za Josefa Susíka, jeho 4 sestry
a dvo

Špičky

Volná intence

sv. Eduard

Středa
14. 10.
sv. Kalist I.

Čtvrtek
15. 10.
sv. Terezie od Ježíše, památka

Pátek
16. 10.
sv. Hedvika, sv. Markéta
Maria Alacoque

Sobota
17. 10.
sv. Ignác Antiochijský,
památka

29. neděle v mezidobí

Hustopeče

18:00

Heřmanice 16:00
Černotín

17:30

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

Hustopeče

19:00

18. 10.
Sbírka na Misie

Tel. na faru:

Za Karla Majkuse, sourozence,
rodiče z obou stran a dvo
Za živou a † rodinu Majkusovu,
Trčkovu, Kobrovu, Zedníkovu,
za dar zdraví a Boží požehnání
Za živé a † farníky a občany
Heřmanic
Za živé a † farníky
Za živé a † farníky a občany
Dubu
Za † Františku Vozákovou,
manžela, 2 syny, vnuka Pavla
a živou a † rodinu Vozákovu
a Hulákovu
Za † tatínka Zdenka, † bratra
Jaroslava, živou rodinu
Heroutovu a Bezděkovu
(tichá) eucharistická adorace

mobil: 733 741 614

