Ročník XVI.

10. říjen 2021

Číslo 41.

28. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Mdr 7,7-11.
2. čtení: Žid 4,12-13
Ev.: Mk 10,17-30
Žalm 90

Nasyť nás, Pane, svou slitovností,
abychom se radovali.

Kapka rosy z Božího slova: Mistře, co mám dělat, abych získal věčný život? Tuto
otázku mladíka z dnešního evangelia bych měl pokládat Pánu Ježíši i já… Bez
snahy následovat Krista ve svém životě nemohu dosáhnout pravé moudrosti.

28. neděle v mezidobí
Bratři a sestry, o této neděli se při mši svaté čte úryvek z Markova evangelia o muži,
který pokládá Ježíši otázku: Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?
Tato otázka by měla i nás v mysli pálit po celý život. Denně bychom se měli ptát: „Pane,
jdu správně? Jsem na cestě vedoucí k životu věčnému?“
Odpověď Ježíšovu na otázku po získání věčného života známe: Zachovávat přikázání.
Znáš přikázání: „Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, cti svého
otce i matku!“
Možná, že ta přikázání zachováváme, alespoň jakžtakž, stejně tak, jako odpověděl onen
muž z evangelia: „Mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí.“
Ježíš na něj pohlédl s láskou a řekl mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej, co máš, a rozdej
chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“
On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku.
Bratři a sestry, zde je zapotřebí si všimnout netoliko „rozdávání veškerého majetku“ jako
zla, které se nesnese s cestou věčného života, ale spíše jde o schopnost denně se všeho
zříkat pro Boží království.
Bohatý muž, o němž evangelium pojednává, byl zdánlivě, a snad i skutečně velmi horlivý.
Přiběhl k Ježíši a poklekl před ním. Pokládá otázku, která je svou důležitostí nad všechny
jiné. Vyznává, že plní Boží přikázání.
Nenalezneme zde někteří podobnosti? Naše pracovní záležitosti, starost o chléb vezdejší
nás vedou ke spěchu, za Ježíšem dobíháme… S vyplazeným jazykem se snažíme získat
slovo života, tady a teď, jako v supermarketu nabrat do košíku a hned pryč… Žijeme
dobrý život, všechna přikázání zachováváme, ano, možná nějaké to jméno Boží nadarmo,

roztržitá modlitba, pomluva, hněv, mrzutost, ale co to je proti těm tunelářům, šmejdům,
násilníkům… Jsme schopni v takovém spěchu, starostech o zítřek a při onom našem
„zachovávání přikázání“ neodejít zarmouceni, pokud uslyšíme např.: „Zítra toho všeho
zanech, protože je adorační den?“ Tak se musí rozumět onomu: Jedno ti schází: Jdi,
prodej, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“
A zřekneš-li se toho, již neodejdeš zarmoucen, ale budeš kráčet s Ním na cestě věčného
života.
S pozdravem a požehnáním
P. Václav Fojtík

RŮŽENEC
Pan kardinál Joachim Meisner vzpomíná na setkání německých katolíků od Volhy
z Kazachstánu, kteří v roce 1975 přicestovali jako turisté do Erfurtu v tehdejší NDR. Tam se
poprvé po 30 letech znovu zúčastnili katolické bohoslužby. „Otče biskupe, stýská se nám po
církvi,“ řekli po mši svaté. „Můžete mi říci,“ zeptal se ho nakonec jeden muž, „které pravdy
víry musíme předat našim dětem a vnukům, aby mohli získat věčný život?“
Na jeho nabídku, že jim dám katechizmus a Nový zákon, odpověděli: „Náboženskou literaturu
nesmíme mít doma, natož abychom ji přiváželi ze zahraničí. To by bylo horší, než kdybychom
přivezli domů zbraně.“ Tak se jich otec biskup zeptal, jestli by si mohli vzít domů růženec.
Odpověď zněla: „Růženec si s sebou vzít můžeme, naše ženy si ho pověsí jako ozdobu kolem
krku a my muži ho dáme jako talisman do tašek, ale co to má společného s otázkou po
nejdůležitějších pravdách víry?“
Otec biskup odpověděl: „Na konci růžence se nachází kříž, který tvoří zároveň i začátek
růžence. Na tomto místě se modlíme vyznání víry. To je celá naše věrouka. Svatý Tomáš
Akvinský říká: „Kříž je kniha, kterou nikdy nepřestanu studovat.“ A svatý Bruno z Kolína,
zakladatel řádu kartuziánů, napsal na bránu každého svého kláštera: „Kříž stojí, zatímco svět
se otáčí.“ Na růženci potom následují první tři malá zrnka. Zde se modlíme za tři božské
ctnosti: víru, naději a lásku. To je celé učení našeho života. Víc od nás Bůh neočekává. Na
dalších částech perlového věnce jsou rovněž tajemným a slepeckým písmem zakomponována
evangelia. V radostném růženci se setkáváme s tajemstvím vtělení Boha. Bolestný růženec
nám dává podíl na tajemství Kristova utrpení a konečně slavný růženec nás vede k tajemství
vzkříšení a našeho vlastního
naplnění.
Onen tázající se křesťan z Ruska vzal po těchto slovech růženec do ruky a řekl plný radosti:
„Ale potom mám celou naši katolickou víru v jedné ruce!“ Ano, měl celou katolickou víru
v jedné jediné ruce! U Alžbětinek v Klagenfurtu je možné vidět růženec císařovny Marie
Terezie. Visí na něm 16 malých, zlatých srdcí a v každém srdci je
uchovám pramínek vlasů jednoho z jejích 16 dětí. Tato matka nemohla při svých státnických
jednáních své děti nikdy lépe ochraňovat než na růženci v kapse. Když na perlách růžence
procházejících našimi prsty přijmeme jeho slovo života, přinesou nám tato božská semínka
své plody: 30násobné, 60násobné a 100násobné plody k věčnému životu. Každá perla je
tajuplným zárodkem života, protože nám přináší do života evangelium a náš život do
evangelia. „Až jednoho dne zemřu, stáhnou mi kanovníci v Kolíně biskupský prsten, vezmou
z rukou pastýřskou berlu a odejmou mi pastýřský kříž. To všechno dají do dómské pokladnice,
ale v mé závěti stojí: svůj růženec bych si rád vzal do rakve, je to zástava mé víry, naděje
a lásky. Chci ho ukázat Matce Boží, aby mi po tomto putování ukázala Ježíše, požehnaný plod
jejího života.

Denně se modlím vroucí modlitbu jednoho křesťana ze 17. století, vojevůdce Jana Tillyho
(† 1632): Růženec v rukou, poslední pohled na kříž, tak bych chtěl ukončit svůj život: Matko,
daruj mi toto štěstí.“
(podle kardinála Joachima Meisnera)

KÓD PRO DARY NA OPRAVU KOSTELA

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

Ohlášky:
 Požehnání restaurovaného kříže a sloupku sv. Marka bude v neděli 10. října. Vycházet
se bude průvodem od kostela ve Špičkách ve 14:30 h.
 Hustopečská schola začne nacvičovat v pondělí v 16:30 hod. na faře v Hustopečích. Jsou
zvány malé děti i ty odrostlejší, které rády zpívají.
 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 bude v pátek v 19 h. na faře v Hustopečích.
 Ministrantská schůzka se uskuteční v sobotu 16. 10. v 9:00 hodin na faře v Hustopečích.
 Požehnání hasičského vozu proběhne v neděli 17. 10. ve 14:00 h. u zámku.
 Měsíc říjen je měsícem Panny Marie a také měsícem růžence.

Adorační den v Černotíně
V pondělí 11. října bude adorační den v Černotíně. Nejsvětější svátost bude vystavena od 9:00 do
17:00, kdy proběhne společná adorace. Adorační den je den služby naší farnosti, která je zapojena
do společné nepřetržité úcty Krista ve svátosti oltářní v rámci naší diecéze. Je to také den vzájemné
modlitby naší farnosti a bohoslovců olomouckého kněžského semináře. Zapište se prosím na službu
hlídání v kostele během adoračního dne.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 10. 10. do 17. 10. 2021
Liturgický
kalendář

28. neděle v mezidobí

10. 10.

Pondělí
11. 10.
Sv. Jana XXIII., papeže

Úterý
12. 10.

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Za živé a † farníky

Černotín

9:30

Za † manžela Petra Volka, snachu Hanku,
rodinu Vymětalíkovu a rodiče z obou stran

Bělotín
Hustopeče

11:00

Za † rodiče Pavelkovy, sourozence a dvo

19:00

(tichá) eucharistická adorace

Černotín

17:30

Za † rodinu Porubskou a Tomečkovu

Hustopeče

7:00

Špičky

17:30

Bělotín

17:30

Za † prarodiče

Hustopeče

18:00

Za Karla Majkuse, sourozence, rodiče
z obou stran a živou rodinu

Adorační den

sv. Radim

Středa
13. 10.

Úmysl mše svaté

Za Ladislava a Zdenku Lopourovy, dceru
Marii, syna Ladislava a snachu Květoslavu

sv. Eduard

Čtvrtek
14. 10.
sv. Kalist I.

Pátek
15. 10.
sv. Terezie od Ježíše,
památka

Sobota
16. 10.
sv. Markéta Maria
Alacoque

29. neděle v mezidobí

17. 10.

Heřmanice 15:00

Za živé a † farníky a občany Heřmanic
Za † Annu Kainarovou, manžela, syna, zetě,
dvo a živou rodinu

Černotín

17:30

Hustopeče

8:00

Za živé a † farníky z Dubu

Špičky

9:30

Za živé a † farníky

Bělotín

11:00

Za Václava Prokla, celou živou a † rodinu

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

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

