Ročník XVI.

7. listopad 2021

Číslo 45.

32. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: 1 Král 17,10-16
2. čtení: Žid 9,24-28
Ev.: Mk 12,38-44
Žalm 146

Duše má, chval Hospodina!

Kapka rosy z Božího slova: Podobně jako v prvním čtení, i v evangeliu je hlavní
postavou chudá vdova. Ježíš nehodnotí člověka podle velikosti jeho dobrých
skutků, ale podle víry a lásky, se kterou je koná.

Ke cti svatého Huberta, patrona myslivců
Bratři a sestry, dá-li Pán, tuto neděli se uskuteční mše svatá ke cti sv. Huberta ve
Špičkách, o týden později v Hustopečích nad Bečvou – za živé a zemřelé myslivce.
Legenda o svatém Hubertovi je zajímavá, proto ji zde převyprávím:
Hubert se narodil v polovině 7. století v Akvitánii ve Francii. Patřil k družině
franského krále, byl ženat. Měl zálibu v lovu, snad bychom jej mohli nazvat
náruživým lovcem nebo že byl divou zvěří očarován. Samozřejmě ten lov byl spojen
také s následnou zábavou a hodováním u bohatě prostřených stolů. Bylo co jíst i pít
od večera až do rána. Hubert tak štěstí nacházel v naplněných pohárech vína
a v lahůdkách nabodnutých na vidličce. Dny plynuly bezstarostně. Jenže po jasné
obloze již plul temný mrak…
Při porodu jeho manželka Floribana zemřela. Hubert osaměl. Lov i zábava mu hořkla.
Toulal se v lesích, už ne však jako vášnivý lovec, spíše jako osiřelé ztracené srnče.
Bledl a chřadl. Cesty, po nichž kráčel dříve, opouštěl.
To byl čas pro Pastýře hledajícího ztracené ovce.
Bůh posílá Hubertovi znamení. V lese uvidí jelena, který má mezi parožím zářící kříž.
Není to smyslů mámení, ale Boží znamení. Hubert si znamení vyloží správně,
podobně jako sv. Augustin o tři století dříve, když četl v listu sv. Apoštola Pavla
Římanům verš, který naprosto změnil jeho život: Ne v hodování a pitkách, ne
v necudnostech a prostopášnostech, ne ve sváru a závisti. Ale oblečte se v Pána Ježíše
Krista a nepečujte o tělo tak, že by to vyvolávalo žádosti. Hubert se rozhodl obléci
v Pána Ježíše. Nechal se vysvětit a oblékl šat kněze, později také biskupa. Místo jelenů

začal lovit lidi, podobně jako Ježíšovi apoštolové, kteří opustili sítě a loďky na
Galilejském jezeře. Hubert zemřel roku 727. Nebe se jeho duši otevřelo, neboť již
dávno opustil světské pro božské.
Svatý Huberte, oroduj za nás!
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.

Stojím u dveří a klepu...
Matka Tereza
Je to pravda. Stojím u dveří tvého srdce dnem i nocí. Jsem tam, i když neposloucháš, i když
pochybuješ, že bych to mohl být JÁ. Očekávám sebemenší náznak tvé odpovědi, alespoň zašeptané
pozvání, které by mi umožnilo vstoupit.
Chci, abys věděl, že kdykoli mě pozveš, přijdu – vždy a spolehlivě. Přicházím tiše a neviditelně, ale
s nekonečnou silou a láskou, a přináším mnoho darů MÉHO DUCHA. Přicházím s mým milosrdenstvím,
s mou touhou odpustit ti a uzdravit tě, s láskou k tobě, která převyšuje tvé pochopení – s láskou stejně
velikou, jako je ta, kterou jsem přijal já sám od svého Otce („Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval
vás...“ Jan 15,9). Přicházím – přeji si tě utěšit a dát ti sílu, pozvednout tě a uzdravit všechny tvé rány.
Přináším ti své světlo, aby rozptýlilo tvou temnotu a všechny tvé pochybnosti. Přicházím se svou silou,
abych mohl nést tebe i všechny tvé problémy; dotknout se milostí tvého srdce a změnit tvůj život; mým
pokojem uklidnit tvou duši.
Znám tě důkladně – vím o tobě všechno. Spočítal jsem každý vlas na tvé hlavě. Není nic, co by
v tvém životě nebylo pro mě důležité. Po léta jsem tě sledoval a vždy tě miloval, dokonce i na tvých
toulkách. Znám všechny tvé problémy. Znám tvé potřeby a starosti. Známy jsou mi také všechny tvé
hříchy. Opakuji však, že tě MILUJI ne pro to, co jsi udělal nebo neudělal – miluji tě pro tebe samého, pro

krásu a důstojnost, kterou ti můj Otec dal tím, že tě stvořil k svému vlastnímu obrazu. Je to důstojnost,
na kterou jsi často zapomněl, krása, kterou jsi zastínil svým hříchem. JÁ tě však miluji takového, jaký jsi,
a dokonce jsem prolil svou krev, abych tě získal zpět. Jestliže mě s vírou poprosíš, moje milost se dotkne
všeho, co je třeba ve tvém životě změnit; dám ti také sílu osvobodit se od hříchu a veškeré jeho ničivé
síly.
Vím, co je ve tvém srdci – znám tvou samotu i všechna tvá zranění – odmítnutí, soudy, ponížení.
Prožil jsem to všechno před tebou a prožil jsem to pro tebe, abych s tebou mohl sdílet svou moc
a vítězství. Zvláštním způsobem znám tvou potřebu lásky – jak moc toužíš, aby o tebe bylo postaráno
a cítil ses milovaný. Jak často jsi po ní marně toužil, tuto lásku sobecky hledal, snažil se zaplnit vnitřní
prázdnotu přechodnými potěšeními nebo hříchem, který jen tuto prázdnotu prohluboval. Toužíš po
lásce? „Pojďte ke mně všichni, kdo žízníte...“ (srov. Jan 7,37). JÁ tě upokojím a naplním. Chcete být
obklopeni něhou? Miluji tě víc, než si to dokážeš představit – až ke smrti na kříži – pro tebe.
TOUŽÍM PO TOBĚ. Ano, to je jediný způsob, jak mohu začít popisovat moji lásku k tobě: TOUŽÍM
PO TOBĚ. Toužím tě milovat a být tebou milován – až tak jsi mi drahý. TOUŽÍM PO TOBĚ. Pojď ke mně
– naplním tvé srdce a uzdravím tvé rány. Znovu tě vybuduji a udělím ti pokoj, i ve všech tvých potížích.
TOUŽÍM PO TOBĚ. Nikdy nesmíš pochybovat o mém milosrdenství, mém přijetí tebe, mé touze
odpouštět, mé touze žehnat ti a žít můj život v tobě. TOUŽÍM PO TOBĚ. Pokud se v očích světa cítíš
nedůležitý – pak věz, že na tom vůbec nezáleží. Pro mě na celém světě neexistuje nikdo, kdo je
důležitější než ty. TOUŽÍM PO TOBĚ. Otevři mi, pojď ke mně, tuž po mně, dej mi svůj život – a já ti
ukážu, jak důležitý jsi pro mé srdce. /pokračování příště/

Ohlášky:
 Setkání s rodiči dětí, které by v letošním školním roce mohly přistoupit ke svatému přijímání se uskuteční: ve
středu po mši svaté v Černotíně, ve čtvrtek po mši svaté v Bělotíně, v pátek v 17:30 v hustopečském kostele.
 Příprava na biřmování bude na faře v Hustopečích v pátek od 19 hod.
 Podmínky k získání plnomocných odpustků pro zemřelé ve dnech od 25. října do 8. listopadu: přijetí svátosti
smíření, Eucharistie a modlitba na mysl Svatého otce (Otče náš, Zdrávas a Sláva Otci… či jiná modlitba).
Dále je třeba se na hřbitově pomodlit za zemřelé (stačí v duchu). Odpoledne 1. 11. do půlnoci 2. 11. je možné
tyto odpustky pro duše v očistci získat návštěvou kostela spojenou s modlitbou Páně a Vyznáním víry.
Předpokladem je, že pokřtěný katolík, který je ve stavu milosti, má úmysl odpustek získat a nemá sebemenší
zalíbení v hříchu. Zmiňovanou svátostnou zpověď stačí přijmout v několikadenním rozmezí.
 Víkend pro děvčata na faře v Hustopečích proběhne (pokud to bude možné) od pátku 26. 11. od 17:30 h. do
neděle 28. 11. (zakončení mší svatou). Prosím rodiče, aby potvrdili účast do středy 24. 11. buď emailem,
nebo telefonicky. S sebou si vezměte spacák a přezuvky. Buchta nebo koláč vítány.
 Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných
akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň
2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění
autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně.
Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.

POZVÁNKA
Myslivecký spolek Hustopeče n/B, Vás srdečně zve na
slavnostní troubenou Hubertskou mši sv., která bude sloužena
14. listopadu v 8 hod. ve farním kostele Povýšení svatého Kříže
v Hustopečích, za doprovodu trubačů Vojenských lesů a statků
Lipník nad Bečvou.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 7. 11. do 14. 11. 2021
Liturgický
kalendář

32. neděle v mezidobí

7. 11.
Měsíční sbírka

Pondělí
8. 11.
sv. Gottfried
(Bohumír)

Úterý
9. 11.
Posvěcení
lateránské baziliky,
svátek

Středa
10. 11.
sv. Lev Veliký,
památka

Čtvrtek
11. 11.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Za živé a † farníky

Špičky
Bělotín

9:30

Ke cti sv. Huberta a za ž ivé a † myslivce ze Špiček

11:00

Za † rodinu Valentovu a dvo

Hustopeče

14:00

svátostné požehnání, průvod na hřbitov
a pobožnost za duše zemřelých

Špičky
Hustopeče

16:00

pobožnost na hřbitově

19:00

(tichá) eucharistická adorace

Heřmanice 17:30

Za živou a † rodinu Kočnarovu, vedení
Duchem Svatým a za † tatínky

Hustopeče

7:00

Za † rodiče Šubovy, Hrabovy, vnuka Luďka
a za † Milana Jalůvku, za dar zdraví
a Boží požehnání

Černotín

16:30

Za Jendu Humplíka a rodiče

Bělotín

16:30

Za † Matěje Greše, živou a † rodinu a dvo

Hustopeče

16:30

Za † Vojtěch Gögha, rodiče, živou rodinu,
za † Marii Stoklasovou, manžela,
syna Františka a dvo

Černotín

16:30

Za † rodiče Lukešovy, dvo a živou rodinu

Hustopeče
Špičky
Bělotín
Hustopeče

8:00

sv. Martin, památka

Pátek
12. 11.
sv. Josafat, památka

Sobota
13. 11.
sv. Anežky České, památka

33. neděle v mezidobí

14. 11.

9:30
11:00
19:00

Ke cti sv. Huberta a za ž ivé a † myslivce
Za živé a † farníky
Za † tatínka Jiřího a † tatínka Zdenka a dvo
(tichá) eucharistická adorace

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

