Ročník XV.

6. září 2020

Číslo 36.

23. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Ez 33,7-9
2. čtení: Řím 13,8-10
Ev.: Mt 18,15-20
Žl 95

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu!
Nezatvrzujte svá srdce!

Kapka rosy z Božího slova: Mluvím s druhými o jejich chybách? Jak to dělám – citlivě
nebo bezohledně? Snažím se poctivě rozlišit, kdy mluvit a kdy mlčet? Vyhýbám
se pomluvám? Tyto a další otázky pro mě mohou vyplývat z dnešního evangelia.
A ještě jedna věc – k obrácení svým bližním nepomohu ani tak svými slovy, jako
svojí modlitbou a svým příkladem.

O památce sv. Jiljí

Chvála Kristu.
Bratři a sestry, každý den nám
připravuje malé divy, které můžeme
snadno přehlédnout a nevěnovat jim
pozornost, anebo si jich můžeme
povšimnout a vidět za nimi Boží
prozřetelnost, Boží důvtip a jeho moc.
Mráz nám přejde po zádech a zvoláme:
Chvála Bohu! Podělím se s vámi o jeden
takový Boží kousek z prvního září, kdy
slavíme
památku
svatého
Jiljí,
poustevníka a opata, jednoho ze
Čtrnácti svatých pomocníků.
V naší farnosti byly minulou neděli
dětem rozdány brožurky s názvem
Dětem a rodinám, které jim i rodičům mohou napomoci při modlitbě
v domácnosti. Tyto brožurky jsme začali před čtyřmi lety v březnické

farnosti, odkud jsem k vám přišel, vydávat. Mohl bych napsat celou knihu
o zvláštnostech, které tento projekt provázely, především v posledním
roce. S trochou nadsázky mohu říci, že jsem kvůli těmto brožurkám byl
mocnou rukou Páně přeložen do vašich farností. Ale buď, jak buď. Pojďme
však k tomu Božímu kousku z minulého týdne.
Za poslední dva, tři roky jsem si vypěstoval větší úctu ke Čtrnácti
svatým pomocníkům: Acháci, Blažeji, Barboře, Erasmovi, Eustachu,
Diviši, Jiljímu, Jiřímu, Kateřině, Kryštofovi, Kyriakovi, Markétě,
Pantaleonovi a Vítovi. O památce svatého Jiljí, prvního září, se mi
naskytla příležitost slavit mši svatou ve hřbitovním kostele svatého Jiljí
v Pohořelicích. Do Pohořelic jsem totiž vezl brožurky Dětem a rodinám,
aby i tam byly ve farnosti používány. V pravé poledne jsem u svatého Jiljí
slavil mši svatou a obětoval ji za tiskaře Střední průmyslové školy
polytechnické, kterým vděčím za bezplatný tisk a zkompletování
brožurek. Po mši svaté jsem poslal na tuto školu zprávu o tom, že jsem
právě na ně u oltáře myslel. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat.
V sms zprávě se psalo: Václave, moc děkujeme. Nebudeš tomu věřit, ale
přesně po 12.hod. nám do tiskárny otevřeným oknem přiletěl holub.
Nechali jsme ho odpočinout a zítra ho pustíme dál. Když si ale zpětně
člověk uvědomí, že holub je symbolem lásky a smíření a že jsi ve stejné
době sloužil za nás mši, tak je to vzkaz z nebes. Ať se ti daří a děkujeme.
Svatý Jiljí žil jako poustevník v jeskyni, odkázán na to, co mu příroda
dala. Je nejčastěji zobrazován s laní, kterou si ochočil a ona mu dle
legendy poskytovala mléko. Tedy byl velkým přítelem živočichů i celé
země, ale především Pána Boha.
Kdyby oknem do tiskárny vskočila laň, myslím, že by se museli
i nejzatvrzelejší odpůrci víry obracet na Boha v kajícnosti a touze po
svatém křtu. Ale tak tomu Bůh nechtěl. Raději, věřím, poslal jen malého,
milého tvora - poštovního holuba letícího do Bratislavy – aby nám poslal
vzkaz, že je nám stále nablízku i se svými věrnými služebníky, anděly
a svatými.
Chvála Bohu.
P. Václav Fojtík

Co miluji, když tě miluji, můj Bože?
Miluji tě, Bože. Probodls mi srdce svým slovem – a já jsem si tě zamiloval. Nebe i země
a všecko, co je v nich mi říkají, abych tě miloval. A nepřestávají to říkat všem lidem.
Ale co miluji, když tě miluji, můj Bože? Není to tvar těla ani dočasná krása, není to lesk
světla, tolik příjemný pozemským očím, nejsou to sladké melodie všech možných písní, není
to lahodná vůně květů, mastí ani vonných látek, není to mana ani med, není to krásné tělo,
které by lákalo k tělesnému objetí – tohle není, co miluji, když miluji svého Boha.

A přesto: když miluji svého Boha, je to láska k jistému světlu a jistému hlasu a jisté vůni
a jistému jídlu a jistému objetí. Je to světlo, hlas, vůně, pokrm a objetí mého vnitřního člověka.
Tam mé duši září světlo, které nepojme žádný prostor, a zní tam hlas, který neodnese čas,
a rozlévá se tam vůně, kterou nerozptýlí žádný vítr, a lze tam poznat chuť jídla, která neskončí,
když dojíš, a trvá tam objetí, které nekončí žádnou omrzelostí a nudou.
To je to, co miluji, když miluji svého Boha.
Pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak starobylá i tak nová. Pozdě jsem si tě zamiloval.
A pohleď: tys byl uvnitř a já venku a hledal jsem tě tam a napadal jsem, to krásné, co jsi stvořil.
Tys byl se mnou, a já jsem s tebou nebyl. Ta krásná stvoření mě držela daleko od tebe,
a přitom, kdyby nebyla v tobě, nebyla by vůbec. Volal jsi a křičel a prolomils mou hluchotu; leskl
ses a zářil a zahnals mou slepotu; vydával jsi vůni a nadechl jsem se a vzdychám po tobě;
okusil jsem tě a hladovím a žízním po tobě; dotkl ses mě a vzplanul jsem po tvém pokoji.
Až k tobě přilnu celou svou bytostí, nikde pro mě nebude bolest a námaha a můj život bude
živý, celý naplněný tebou. Koho naplňuješ, toho pozvedáš – a protože já tebou naplněn nejsem,
jsem teď sám sobě přítěží.
Zlé smutky ve mně bojují s dobrými radostmi – a nevím, na kterou stranu se přikloní
vítězství. Běda mi! Pane, smiluj se nade mnou. Běda mi! Pohleď, neskrývám svá zranění: ty jsi
lékař, já jsem nemocný; ty jsi milosrdný, já milosrdenství potřebuji.
sv. Augustin, www.vira.cz

Ohlášky:
 Od tohoto týdne začnou v Hustopečích ranní mše svaté vždy v úterý v 700 hod.
 Předhodový úklid kostela v Hustopečích bude v úterý 8. 9. v 800 hodin. Kdo můžete, přijďte pomoci.
 Modlitební společenství bude ve čtvrtek v 19 h. na faře v Hustopečích. Zveme všechny zájemce
o společnou modlitbu a četbu Písma svatého.
 Od 1. září z důvodu stále se šířící nákazy Covid-19 nastává povinnost v uzavřených prostorách
s počtem více než 100 osob nosit roušku. V naší farnosti se to týká pouze nedělní mše svaté
v Hustopečích. Prosím, abyste toto rozhodnutí vlády respektovali.

O H L Á Š K Y
V sobotu 12. IX. v 1100 hod. budou ve farním kostele sv. Jiří
v Bělotíně sezdáni slečna Barbora Ondřejová z Bělotína a pan
Vojtěch Chudík z Jablůnky.
Přejeme do společné cesty životem stálé Boží požehnání,
ochranu a pomoc.
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aneb přečteme Písmo svaté za jeden rok
neděle
6. IX.
2Kron 12-15
Iz 35-36

pondělí
7. IX.
2Kron 16-18
Iz 37-39

úterý
8. IX.
2Kron 19-21
Ž 59

středa
9. IX.
Reflexe

čtvrtek
10. IX.
2Kron 22-24
Ž 60-61

pátek
11. IX.
2Kron 25-27
Ž 62-63

sobota
12. IX.
Reflexe

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 6. 9. do 13. 9. 2020
Liturgický
kalendář

23. neděle v mezidobí

6. 9.
Měsíční sbírka

Pondělí
7. 9.

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

11:00
Bělotín
14:00
Dub
Hustopeče 19:00

Za Marii Pavlicovou, živou
a † rodinu
Za † Josefa Sůkala, sourozence
a živou a † rodinu
Za † rodiče a sourozence a dvo
Za živé a † farníky a občany Dubu
(tichá) eucharistická adorace
Za Bedřicha Hýžu, rodiče z obou
stran a živou rodinu a za Stanislava
Maléře, manželku, vnuka Davida
a živou rodinu

Špičky

17:30

Hustopeče

7:00

Černotín

17:30

Za † Františka Porubského
a manželku

Bělotín

17:30

Za bratra Gustava, jeho syna Filipa
a maminku Barboru

Hustopeče

18:00

Za Ladislava a Zdenku Lopourovy,
dceru, syna a snachu
Za † z rodiny Vaculovy, Novosadovy
a Lopourovy

Špičky

17:30

Za tetu Marii, rodinu Oravovu
a Vaculovu

sv. Melichar Grodecký

Úterý
8. 9.

Úmysl mše svaté

Na úmysl dárce

Narození Panny Marie, svátek

Středa
9. 9.
sv. Petr Klaver

Čtvrtek
10. 9.
bl. Karel Spinola

Pátek
11. 9.
sv. Emil

Sobota
12. 9.
Jména Panny Marie

Patrocinium

24. neděle v mezidobí

13. 9.

Hustopeče

8:00

Za živé a † farníky a občany
Hustopeč

Černotín

9:30

Za † Marii Stehlíkovou, manžela,
rodiče a živou a † rodinu

Bělotín

11:00

Za † Vojtěcha a Boženu Kociánovy,
jejich rodiče, živou rodinu a dvo

Hustopeče
Hustopeče

15:00
19:00

Svátostné požehnání
(tichá) eucharistická adorace

Tel. na faru: mobil: 733 741 614
E-mail: farahustopece@gmail.com
https://www.ihustopece.cz/farnost/
ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín v nákladu 300 kusů. Vydává
P. Václav Fojtík.

