Ročník XV.

4. říjen 2020

Číslo 40.

27. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Iz 5,1-7
2. čtení: Flp 4,6-9
Ev.: Mt 21,33-43
Žl 80

Dům Izraele je vinicí Páně.

Kapka rosy z Božího slova: I Pán v dnešním evangeliu používá obraz vinice.
Hospodář posílá stále nové služebníky a dokonce i svého syna, aby vinaře
přivedl k nápravě… Také já mohu děkovat za to, že mi Bůh dává mnohé,
rozmanité a stále nové příležitosti k tomu, abych se obrátil a napravil – musím
se ovšem snažit brát je vážně, protože některá z těchto příležitostí bude jednou
tou poslední.

Stavební úpravy fasád
farního kostela v Hustope ích
Při památce svatého Františka z Assisi, která
připadá na tuto neděli 4. října, bych vás, bratři a sestry, rád informoval o připravovaných a rozsáhlých
stavebních úpravách, které nás zřejmě již brzy čekají.
Ustanovující dekret, který mi vystavil otec
arcibiskup do Hustopečí nad Bečvou, vešel v platnost
dne 1. července letošního roku. K tomuto datu
se konala v Hustopečích schůzka, na kterou mne otec
František pozval, abych byl trošku v obraze, co se
chystá a co mne čeká, a při níž se vyložily karty na
stůl, možná více než 32 stran projektové
dokumentace ohledně připravovaných oprav fasád
farního kostela Povýšení sv. Kříže v Hustopečích.
O svátku svatého Františka – nezapomeňte aspoň
esemeskou popřát dnes již otci děkanovi Františkovi
– si můžeme připomenout tu známou událost ze života

„Prosťáčka z Assisi“. Svatý František v začátku svého obrácení v rozpadlém kostele
svatého Damiána celkem třikrát uslyšel slova: „Jdi, Františku, a oprav můj chátrající
kostel.“ A tak světec začal s opravou kostela a po několika málo letech díky Řádu
menších bratří, který založil, obnovil a vzpružil církev v té době namnoze
zesvětštělou.
Bratři a sestry, je před námi rozsáhlá oprava farního kostela. Bude se týkat:
- bouracích prací a demontáže
- sanace a obnovy fasádních omítek kostela (věž i loď)
- opravy soklu a podstřešních říms
- položení nové krytiny kostelní věže
- výměny klempířských prvků v rámci celého objektu kostela
- výroby a instalace nových ochranných rámů oken včetně sítí, aj.
V nejbližších dnech bychom měli obdržet stavební povolení. Následovat bude
soutěž o tuto zakázku, podávání žádostí o dotace, veřejná sbírka a realizace, která
bude náročná na čas i finanční prostředky. Opravy mohou trvat po etapách déle než 23 roky. Tak s Boží pomocí a s přispěním nás všech.
+ P. Václav

Celý život sv. Františka z Assisi
byl jedním velkolepým zpěvem lásky
Celý Františkův život byl jedním velkolepým zpěvem lásky. Láska vedla Františka
k mystickému sjednocení s Ukřižovaným, láska ho přiváděla k úžasu nad slávou
Vzkříšeného. Kdo dokáže změřit nebo popsat hlubinu mystické lásky, která je vždy
táž, a přece pokaždé zcela původní a nová? Plody této lásky ve Františkových
následovnících nás vedou k tomu, abychom vzdávali díky Bohu za Františkův život, za
jeho pláč, bolest i vítězný zpěv. Na počátku své duchovní cesty František celý hladový
a zmrzlý řekl: „Jsem heroldem velkého krále.“ A právě v těchto slovech můžeme
vychutnávat paradox jeho ducha, který se vyznačoval dětským pohledem a zároveň
pravou evangelní moudrostí a zralostí.
Františkánská rodina kráčí staletími, roste a naplňuje své povolání, spočívající
v pokorné a láskyplné službě. Na jejím pozadí vidíme Františka naslouchajícího
Ukřižovanému v potemnělém kostele San Damiano i Františka pokorně přijímajícího
na Alverně stigmata. Františkáni chtějí v dějinách s trpělivostí a důvěrou v Krista
objímat každou temnotu utrpení a bídy, kterou v nich samých snáší a proměňuje
ukřižovaný a oslavený Kristus. Zároveň jsou naplněni radostí, protože zrakem
kontemplace dokážou i v těch nejtísnivějších situacích lidského bytí vnímat Krista
oslaveného, Krista jako skutečné Slunce spravedlnosti, milosrdenství a spásy.
www.pastorace.cz

Píseň bratra slunce
Nejvyšší, všemohoucí, dobrý Pane, tobě patří chvála, sláva, čest a každé dobrořečení.
Náleží jen tobě, Nejvyšší, a žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno.
Buď pochválen, můj Pane, spolu se vším svým stvořením, především s panem bratrem
Sluncem, jenž je dnem a skrze něhož nám dáváš světlo.
A on je krásný a září velikým jasem; tvým, Nejvyšší, je obrazem. Buď pochválen, můj
Pane, za sestru Lunu a za hvězdy, na nebi jsi je stvořil jasné, vzácné a krásné.
Buď pochválen, můj Pane, za bratra vítr, za vzduch a oblaka, za jasnou oblohu a každé
počasí,
jímž dáváš svým tvorům obživu.
Buď pochválen, můj Pane, za sestru vodu, která je moc užitečná, pokorná, vzácná
a čistá. Buď pochválen, můj Pane, za bratra oheň, kterým osvětluješ noc, a on je krásný,
veselý, silný a mocný.
Buď pochválen, můj Pane, za naši sestru, matku Zemi, která nás živí a stará se o nás
a vydává rozličné plody s pestrými květy a bylinami.
Buď pochválen, můj Pane, za ty, kdo odpouštějí pro tvou lásku a snášejí křehkost
a trápení. Blaze těm, kdo to snášejí pokojně, neboť tebou, Nejvyšší, budou korunováni.
Buď pochválen, můj Pane, za sestru smrt těla, které žádný živý člověk nemůže
uniknout.
Běda těm, kdo zemřou ve smrtelných hříších; blaze těm, které nalezne ve shodě s tvou
nejsvětější vůlí, protože druhá smrt jim neublíží.
Chvalte mého Pána a dobrořečte mu, děkujte mu a služte mu s velkou pokorou.
Modlitba sv. Františka z Assisi (+1226)

Ohlášky:
 Měsíc říjen je měsícem Panny Marie a také měsícem růžence.
 Modlitební společenství bude ve čtvrtek v 19 h. na faře v Hustopečích. Zveme všechny zájemce
o společnou modlitbu a četbu Písma svatého.
 V sobotu 10. 10. v 10 h. v Hustopečích bude pokřtěn Medard František Vozák.
 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.
 Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 omezuje účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše 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.

O H L Á Š K Y
V sobotu 10. X. v 10 20 hod. budou ve farním kostele sv. Jiří
v Bělotíně sezdáni slečna Marie Sekulová z Bělotína a pan Pavel
Dostalík z Bělotína.
Přejeme do společné cesty životem stálé Boží požehnání,
ochranu a pomoc.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 4. 10. do 11. 10. 2020
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

27. neděle v mezidobí

Hustopeče
Černotín

8:00
9:30

4. 10.

11:00
Bělotín
Hustopeče 19:00

Měsíční sbírka

Pondělí
5. 10.

Úmysl mše svaté
Za živé a † farníky
Za živou a † rodinu Rýparovu a Humplíkovu
Za † Karla Ondřeje, živou a † rodinu
Ondřejovu a dvo
(tichá) eucharistická adorace
Na poděkování za přijatá dobrodiní pro
rodinu Vyhnánkovu a Heiderovu

Špičky

17:30

Hustopeče

7:00

Černotín

17:30

Na poděkování PB za přijatá
dobrodiní s prosbou o další pomoc
a požehnání

Bělotín

17:30

Na úmysl dárce

Milotice

17:00

sv. Dionýsius a druhové

Hustopeče

18:00

Za živé a † farníky a občany Milotic
Za Františka Lužného, syna
Stanislava, rodiče z obou stran a dvo
Za Elišku Rušarovou, manžela,
rodiče z obou stran a dvo

Sobota
10. 10.

Špičky

17:30

Hustopeče

8:00

Volná intence

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

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

sv. Palmác

Úterý
6. 10.

Volná intence

sv. Bruno

Středa
7. 10.
Panna Maria Růžencová,
památka

Čtvrtek
8. 10.
sv. Simeon

Pátek
9. 10.

Za živé a † farníky

sv. Paulin

Adorační den
28. neděle v mezidobí

11. 10.

Hustopeče 19:00
p r o m é n o h y

S v ě t l e m

j e

t v é

s l o v o

aneb přečteme Písmo svaté za jeden rok
neděle
4. X.
1 Petr 1-3
Ž 82-83

pondělí
5. X.
1 Petr 4-5
Ž 84-85

úterý
6. X.
Jdt 1-4
Ž 86
Tel. na faru:

středa
7. X.
Reflexe

čtvrtek
8. X.
Jdt 5-7
Ž 87-88

mobil: 733 741 614

pátek
9. X.
Jdt 8-11
Ž 89

sobota
10. X.
Reflexe

