Ročník XVI.

26. září 2021

Číslo 39.

26. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Nm 11,25-29
2. čtení: Jak 5,1-6
Ev.: Mk 9,38-43.45.47-48
Žalm 19

Hospodinovy předpisy jsou správné,
působí radost srdci.

Kapka rosy z Božího slova: Snad někdy žiji v iluzi, že s pokušením ke hříchu mohu
„hrát na remízu“: sice se nechci dopustit těžkého hříchu, ale zahrávat si
s pokušením je tak příjemné… Ježíš je radikální. Se vším, co mě zřetelně odvádí
od cesty za ním, je nutné se rozloučit!

Opravy kostela Povýšení sv. Kříže
Před půlrokem, přesně 19.3., tedy o slavnosti sv. Josefa, jsme zahájili veřejnou
sbírku na opravy kostela v Hustopečích nad Bečvou. Bohu díky celkové opravy
zdárně pokračují a pomalu se chýlí k závěru první etapa při opravách věže. Schází
ještě položit poslední části krytiny věže, následně provést fasádní nátěr a demontovat
lešení.
Chtěl bych poděkovat všem štědrým dárcům, díky nimž lze v opravách kostela
pokračovat. Věřím, že s pomocí Boží, bude-li štědrost dobrodinců obdobná jako při
této první etapě, se nám v příštím roce podaří dílo dokončit, samozřejmě jen díky
stavební firmě Mézl a Janíček s r.o.
Všem dobrodincům Pán Bůh zaplať, zvlášť pak těm, kteří se aktivně podílejí na celé
této akci řemeslem a dovednostmi.
K našim štědrým přispěvatelům
Za půl roku lze na účtu veřejné sbírky pro opravy kostela nalézt celkem 79 jmen
finančně jednorázových či opakovaně přispívajících přispěvatelů, především od
fyzických osob. K 21. září byla na tomto účtu k dispozici částka 625 565 Kč, což
znamená, že měsíčně v rámci veřejné sbírky prostřednictvím převodu na účet
a z pokladniček vybereme cca 100 000 Kč.
Četné dobrodince, z nichž někteří by si to ani nepřáli, zde nelze všechny jmenovat.
Rád bych však chtěl jmenovat alespoň přispěvatele z řad právnických osob a firem
a tímto jim poděkovat:

Ministerstvo kultury…………………700 000,Olomoucký kraj……………………...200 000,Arcibiskupství olomoucké…… ……150 000,Městys Hustopeče nad Bečvou……...300 000,Obec Milotice nad Bečvou…………...30 000,Váhala spol. s r. o. ……………… …300 000,Farma Vahala………………… ……100 000,Vasto spol. s r. o…………………… 30 000,SH ČMS – SDH………………………6 000,SDH Poruba…………………..………5 000,Bratři a sestry, prosím vás o modlitby za zdárný průběh dalších stavebních prací
a opět přikládám modlitbu k naší svaté patronce Anežce České:
Oroduj za nás, svatá Anežko,
abychom se stali hodnými zaslíbení Kristových.
Modleme se:
Všemohoucí, věčný Bože, jenž jsi velký ve své slávě
a nevystihlý ve svém smilování,
shlédni očima svého milosrdenství na svůj věrný lid, k Tobě volající;
a pro zásluhy a na orodování svaté Anežky uděl své Církvi svatého pokoje;
kněžím a řeholním osobám dej věrnost v povolání; vládnoucím svornost.
Potěš smutné, uzdrav nemocné, posilni zemdlené;
ochraň pocestných od zlého;
chudým a potřebným uděl štědré pomoci;
ode všeho zlého nás vysvoboď, a všechny, kdo k Tobě volají milosrdně vyslyš.
Pane Bože, na přímluvu svaté Anežky rozjasni svou tvář nad námi
a uděl hojné požehnání nám i tomu, cos nám za majetek svěřil,
abychom tím horlivěji vyhledávali statků věčných.
Ať zůstaneme chudí duchem.
Ať Tebe ve všem a nade vše milujeme
a dosáhneme Tvých zaslíbení, která převyšují všechnu žádost.
Skrze Krista, Pána našeho. Amen.
P. Václav Fojtík

Tajemství utrpení, které: poznamenalo život otce Pia
/pokračování/ Dlouhodobé sezení ve zpovědnici způsobilo nedostatečnou činnost oběhové soustavy

a nepříjemnou dušnost. Práce nad síly spolu s nedostačující stravou byla možná jen díky hrdinskému
úsilí a posile, kterou mu dodávala zázračná mystická apoštolská láska, jež cítil k duším. V jednom ze
svých dopisů se otec Pio přiznává, že musí pracovat více než 19 hodin denně. Potom ještě usedal
a odepisoval na množství dopisů. V jiném dopise přiznává, že pracuje dnem i nocí a obává se selhání
fyzických sil, neboť zdravotní problémy se stupňují. Ke konci života otec Pio chodil jen s obtížemi, a tak
používal invalidní vozík nebo se spolehl na sanitární pomoc bratří.
Trýznivějším, než utrpení fyzické bylo pro otce Pia utrpení morální a duchovní, vyplývající z jeho
zvýšené citlivosti vůči, sebemenším podnětům. Zároveň byl vystaven neustálému boji se satanem
a zachvácen trvalou starostí o duše. O. Fernando na základě dopisů stigmatika ze San Giovanni

Rotondo vyjmenovává následující morální utrpení: strach z věčného zatracení a urážky Boha, jenž byl
způsoben pocitem vlastní ubohosti; opuštěnost a nejistota vzhledem k mystickým zkušenostem; strach
z nehodného přijímání svátostí a ztráty milosti posvěcující; osamocení; lhostejnost ducha, temná noc
ducha a prožívání duchovních temnot; neustálý boj se zlým duchem, který po počátečním týrání těla
zaútočil na duši otce Pia; děsivé vize pekla; utrpení během celebrace mše svaté; rozjímání křížové cesty
a utrpení Páně; utrpení zpovědníka, vyplývající z kontaktu s hříchem; polemiky, odmítání a nedůvěra
týkající se skutečnosti stigmat; hlasité a přehnané chování davů, dožadujících se senzace a jejich
fanatické reakce; bytí protivenstvím a břemenem pro bratry; nepravdivé, přehnané a nevyrovnané
zprávy, které vycházely v tisku; návštěvy lékařů a vizitace úředníků Svatého oficia a řádových
představených; omezení, zákazy a odloučení od lidí; zbavení možnosti vykonávat kněžskou službu;
zakázání knih a časopisů věnovaných otci Piovi. K tomu se přidávalo utrpení způsobené šířící se slávou
www.kapucini.cz
a starostí o Dům úlevy v utrpení.

KÓD PRO DARY NA OPRAVU KOSTELA

Bankovní účet farnosti, zřízený pouze pro účely oprav hustopečského kostela:
296308046/0300.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Ohlášky:
 V Černotíně se začínají vybírat příspěvky na radio Proglas a televizi Noe. Všem dárcům předem děkujeme.
 Varhanní koncert se uskuteční v úterý 28. 9. v 16 h. v kostele ve Špičkách. Účinkují: Jan Gottwald – organolog
Arcidiecéze olomoucké a Kristýna Vylíčilová – soprán. Srdečně zveme příznivce varhanní hudby.
 Modlitební společenství bude ve čtvrtek v 19 h. na faře v Hustopečích. Zveme všechny zájemce o společnou
modlitbu a četbu Písma svatého.
 V týdnu bude první pátek v měsíci, budu navštěvovat nemocné a budou adorace a zpovídání před
bohoslužbou.
 V pátek 1. října se v 19:00 na faře v Hustopečích uskuteční první setkání se zájemci o přijetí svátosti biřmování
a křtu dospělých.
 Dle výzvy našich biskupů se můžeme připojit k modlitbám za nadcházející volby: První pátek v měsíci říjnu
by bylo velmi vhodné se společně postit na tento úmysl a modlit se za jejich dobrý výsledek.
 Na farní pouť na Svatý Hostýn se přihlašujte nejpozději do konce týdne, tj. do 3. října.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 26. 9. do 3. 10. 2021
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

Vysoká
Hustopeče

14:00
19:00

Špičky

17:30

Hustopeče

8:00

Černotín

17:30

Za † Antonii Kaňovskou, manžela
a živou a † rodinu

Bělotín

17:30

Za † Karla Ondřeje, † Gerharda Ondřeje,
živou a † rodinu Ondřejovu

Hustopeče

18:00

Za Marii a Václava Majkusovy, sourozence,
živou rodinu a dvo a Za Marii a Bohumila
Zahradníkovy, živou rodinu a dvo

Černotín

17:30

Hustopeče

8:00

Špičky
Bělotín
Hustopeče

9:30
11:00
19:00

26. neděle v mezidobí

26. 9.

Pondělí
27. 9.
sv. Vincenc z Paula,
památka

Úterý
28. 9.
sv. Václava, slavnost

Středa
29. 9.
sv. archandělů
Michaela, Gabriela
a Rafaela, svátek

Čtvrtek
30. 9.
sv. Jeroným, památka

Pátek
1. 10.
sv. Terezie od Dítěte
Ježíše, památka

Sobota
2. 10.
sv. andělé strážní,
památka

27. neděle v mezidobí

3. 10.
Měsíční sbírka

Úmysl mše svaté
Za Miloslava a Annu Lévovy, syna,
živou a † rodinu a dvo
Za živé a † farníky
Na poděkování PB a PM za 70 let života
s prosbou o Boží požehnání do dalších let
a za živou rodinu
Za živé a † farníky a občany Vysoké
(tichá) eucharistická adorace

Za † maminku Irenu Indrákovou, roz.
Kalichovou a † rodiče z Dubu

Za Františka, Anežku a vnuka Aleše
Horníkovy, živou rodinu Horníkovu
a Andrýskovu
Za † Bohumilu a Františka Staňkovy a dvo
Za živé a † farníky
(tichá) eucharistická adorace

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

