Ročník XVI.

24. říjen 2021

Číslo 43.

30. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Jer 31,7-9
2. čtení: Žid 5,1-6
Ev.: Mk 10,46-52
Žalm 126

Velkou věc s námi udělal Hospodin,
naplnila nás radost.

Kapka rosy z Božího slova: Co chceš, abych pro tebe učinil? Tak se ptá Pán Ježíš
nejen slepého žebráka, ale každého člověka… Dokážu Kristovu pomoc očekávat
s takovou vírou a vytrvalostí jako Bartimaios?

Farní synoda
Bratři a sestry, minulou neděli jsme se při četbě pastýřského listu seznámili s výzvami
synodálního procesu, který má vést k obnově církve. Myslím, že by bylo zavádějící,
kdybychom mysleli, že prostřednictvím hledání odpovědí na otázky, které se do farností
v tyto dny dostávají, dojde k tomu, že se Církev stane společenstvím bez vady a vrásky.
Čistí kataři již v dějinách povstali, ale dobře to s nimi nedopadlo. Způsobilo-li něco
vskutku přínosnou reformu, pak to byla pokora a hluboké uvědomění si dvojího: vlastí
hříšnosti a nezměrného Božího milosrdenství. S myšlenkou nějaké celistvé očisty
v úmyslech konzumní doby „všecko a hned“ si nechci zahrávat; připomenutí Ježíšova
podobenství o koukolu a pšenici je však zde na místě. Dobří a zlí budou pobývat spolu až
do oněch posledních žní. Církev se tedy musí stále obnovovat, očišťovat a nabírat nových
sil. Oproti jiným společnostem má vynikající prostředky: modlitbu, Boží slovo, svátosti,
farní rodinu.
Synodální proces je výzvou k zamyšlení, zhodnocení, a především možností vyslovit své
přesvědčení. Jak řekla jedna dobrá duše: „Papež chce naslouchat našim hlasům – to je
přece skvělé!“ Kdyby nic jiného synodální proces nepřinesl, tak už toto stačí. Výzva
k naslouchání: Bohu, Církvi, bližnímu i celému stvoření.
Modleme se, bratři a sestry, k Bohu za ochranu, vzývejme Neposkvrněné Srdce Panny
Marie a svatého archanděla Michaela, aby v tyto dny Církvi pomáhali svou ochranou. Do
každého dobrého díla totiž strká prsty i ďábel a chce všechno převrátit. Povzbuzuji vás,
bratři a sestry, abyste se do vznikajících „pracovních skupinek“, které se setkají dvakrát
až třikrát, zapojili a přilili svou kapku do moře odpovědí. Jedna oblast otázek nese název:
„Ujmout se slova.“ Jak se tedy slova ujmeme?
S pozdravem a požehnáním
P. Václav Fojtík

10 tématických okruhů Synody
1. NA SPOLEČNÉ CESTĚ V církvi a ve společnosti jdeme jeden vedle druhého po stejné cestě.
Kdo jsou v naší místní církvi ti, kteří „jdou společně“? Kdo jsou ti, u kterých se zdá, že zůstávají více
stranou? Jakým způsobem jsme voláni k tomu, abychom se ve větší míře stávali společníky na
cestě? Jaké skupiny nebo jednotlivci jsou zanecháni na okraji?
2. NASLOUCHAT Naslouchání je první krok, ale vyžaduje otevřenou mysl a otevřené srdce, bez
předsudků. Jak k nám Bůh promlouvá hlasy, které často ignorujeme? Jak se naslouchá laikům,
zvláště ženám a mladým lidem? Co usnadňuje nebo ztěžuje naše naslouchání? Jak dobře
nasloucháme těm, kdo žijí na okraji společnosti? Jak je zakomponováno to, co říkají zasvěcené
osoby? Co představuje určitá omezení v naší schopnosti naslouchat, zvláště těm, 30 kteří mají
názor odlišný od našeho? Jaký prostor se poskytuje hlasu menšin, zvláště hlasu osob, které
zakoušejí chudobu, odsunutí na okraj společnosti nebo sociální vyloučení?
3. UJMOUT SE SLOVA Všichni jsou vybízeni, aby mluvili odvážně a otevřeně, tedy svobodně,
pravdivě a s láskou. Co nás uschopňuje a co nám brání, abychom v naší místní církvi a ve
společnosti mluvili odvážně, otevřeně a odpovědně? Kdy a jak dokážeme říci to, co je pro nás
důležité? Jak funguje vztah s místními médii (nejen katolickými)? Kdo mluví jménem křesťanského
společenství a jak jsou tyto osoby vybírány?
4. SLAVIT „Společné putování“ je možné pouze tehdy, pokud vychází ze společného naslouchání
Božímu slovu a slavení eucharistie. Jak inspirativní a určující pro náš společný život a naše poslání
je v našem společenství modlitba a liturgické slavení? Jak ovlivňují naše nejdůležitější rozhodnutí?
Jak napomáháme tomu, aby se všichni věřící účastnili liturgie aktivně? Jaký prostor je dán možnosti
zapojit se do služby lektora a akolyty?
5. SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ Synodalita slouží misijnímu poslání církve;
všichni členové jsou voláni k tomu, aby se na něm podíleli. Protože jsme všichni učedníky –
misionáři, jak je každá pokřtěná osoba volána k tomu, aby se podílela na misijním poslání církve?
Co brání pokřtěným, aby byli aktivními misionáři? Jaké misijní oblasti zanedbáváme? Jak
společenství podporuje své členy, kteří různým způsobem slouží společnosti (sociální a politická
angažovanost, vědecký výzkum, vzdělávání, podpora sociální spravedlnosti, ochrana lidských práv,
péče o životní prostředí atd.)? Jak církev pomáhá těmto svým členům, aby svou službu pro
společnost vykonávali misionářským způsobem? Jak se určuje, které misijní záležitosti budou
vybrány jako ty, jimž je třeba se věnovat, a kdo toto určuje?
6. VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI Dialog si žádá vytrvalost a trpělivost, ale
umožňuje také vzájemné porozumění. Do jaké míry se v našem společenství scházejí k dialogu lidé
odlišných národností? Kde se v rámci naší místní církve odehrává dialog a jakým způsobem? Jak
podněcujeme spolupráci se sousedními diecézemi, náboženskými společenstvími v dané oblasti, s
laickými sdruženími a hnutími atd.? Jak se přistupuje k rozdílným představám nebo ke konfliktům a
potížím? Jakým zvláštním záležitostem v církvi a společnosti potřebujeme věnovat větší pozornost?
Jakou zkušenost ohledně dialogu a spolupráce máme s příslušníky jiných náboženství a s těmi,
kteří nemají k náboženství žádný vztah? Jak vede církev dialog s jinými oblastmi 31 společnosti a
jak se od nich učí: oblast politiky, ekonomiky, kultury, občanská společnost a lidé žijící v chudobě?
7. S JINÝMI KŘESŤANSKÝMI DENOMINACEMI Dialog mezi křesťany různých vyznání, vzájemně
spojených jedním křtem, má na synodální cestě zvláštní místo. Jaké vztahy má naše církevní
společenství s členy jiných křesťanských tradicí a denominací? Co nás spojuje a jak putujeme

společně? Jaké plody jsme získali tím, že putujeme společně? Jaké existují potíže? Jaký další krok
kupředu můžeme učinit ohledně společného putování?
8. AUTORITA A SPOLUÚČAST Synodální církev je církví participující a spoluodpovědnou. Jak
naše církevní společenství stanovuje cíle, o které je třeba usilovat, způsoby, jak jich dosáhnout,
a kroky, které je třeba učinit? Jak se v rámci naší místní církve vykonává autorita nebo vedení? Jak
jsou do praxe uváděny týmová práce a spoluodpovědnost? Jak a kdo provádí vyhodnocování? Jaké
podpory se dostává službám svěřovaným laikům a jak je podněcována odpovědnost laiků? Je naše
zkušenost se synodalitou na místní úrovni plodná? Jak fungují synodální orgány na úrovni místní
církve (pastorační rady ve farnostech a diecézích, kněžská rada atd.)? Jak můžeme podpořit
synodální přístup v našem zapojení a ve vedení?
9. ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT V synodálním duchu činíme rozhodnutí na základě rozlišování
toho, co Duch Svatý říká prostřednictvím celého našeho společenství. Jaké metody a procesy
aplikujeme, když se rozhodujeme? Jak je lze zlepšit? Jak v rámci hierarchických struktur
podněcujeme zapojení do rozhodovacího procesu? Pomáhají nám naše metody, které aplikujeme
při rozhodování, k tomu, abychom naslouchali celému Božímu lidu? Jaký je vztah mezi
konzultacemi a rozhodnutími a jak je uvádíme do praxe? Jaké využíváme nástroje a postupy ve
prospěch transparentnosti a odpovědnosti? Jak můžeme růst ve společném duchovním rozlišování?
10. FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY Synodalita s sebou nese vnímavost pro změnu,
formaci a neustálé učení se. Jak naše církevní společenství formuje lidi, aby byli ve větší míře
schopni „putovat společně“, vzájemně si naslouchat, zapojovat se do misijního poslání a do dialogu?
Jaká formace je nabízena k posílení schopnosti rozlišovat a vykonávat autoritu synodálním způsobem?

KÓD PRO DARY NA OPRAVU KOSTELA

Bankovní účet farnosti, zřízený pouze pro účely oprav hustopečského kostela:
296308046/0300.
Finanční stav účtu farnosti pro opravy hustopečského kostela k 20. 10. 2021
je 707.522,- Kč (z toho se v kasičkách za minulý měsíc vybralo 58.597,- Kč).
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Svatá Anežko, oroduj za nás!

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 24. 10. do 31. 10. 2021
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Úmysl mše svaté
Za Františka Lužného, syna Stanislava,
rodiče z obou stran, sourozence, za Elišku
Rušarovou, manžela, živou rodinu
a za Marii Janečkovou, syna a dvo
Za živé a † farníky
Za † Ladislava Prokla, rodinu Proklovu
a Lašákovu, dvo a nenarozené děti
(tichá) eucharistická adorace

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

Hustopeče

19:00

Poruba

9:00

Hustopeče

7:00

Černotín

17:30

Čtvrtek
28. 10.

Bělotín

8:00

Za † Marii Dostalíkovou

sv. Šimona a Judy,
svátek

Špičky

9:30

Za živé a † dobrodince farnosti

Hustopeče

18:00

Za Pavla Malaníka, živou a † rodinu
Kopčilovu, Novotnou, Pivodovu a dvo

Černotín

17:30

Za † Antonína Petržílka
a rodiče z obou stran

Hustopeče

8:00

Špičky
Bělotín

9:30
11:00

Za živé a † farníky

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

30. neděle v mezidobí

24. 10.
Sbírka na misie
Pondělí
25. 10.

Za ž ivé a † farnı́ky a obč any z Poruby

sv. Kryšpín

Úterý
26. 10.
sv. Rustik

Středa
27. 10.
sv. Frumencius

Pátek
29. 10.
sv. Narcis

Sobota
30. 10.
sv. Marcel

31. neděle v mezidobí

31. 10.
00
Ve 3 hod. začíná
zimní čas

 

Za † rodiče Vinklerovy, dceru Hedviku,
syna Františka, snachu Marii, vnučku Irenu
a dvo

Za Otakara Vinklárka, syna Otu,
rodiče z obou stran a živou a † rodinu
Za živou a † rodinu Heiderovu a Vyhnánkovu

Ohlášky:
 Modlitební společenství bude ve čtvrtek v 19 hod. na faře v Hustopečích. Zveme všechny zájemce
o společnou modlitbu a četbu Písma svatého.
 Příprava na biřmování proběhne v pátek 29. 10. v 19:00 hod. v kostele v Hustopečích. Příprava bude
spojená s adorací, mohou přijít i ostatní se spojit v modlitbě za biřmovance a dary Ducha Svatého.

