Ročník XVI.

17. říjen 2021

Číslo 42.

29. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Iz 53,10-11
2. čtení: Žid 4,14-16
Ev.: Mk 10,35-45
Žalm 33

Ať spočine na nás, Hospodine,
tvé milosrdenství.

Kapka rosy z Božího slova: „Nevíte, co chcete.“ Opravdu – my, lidé nesnadno
poznáváme, co je skutečně dobré a správné… Dříve, než budu prosit o Boží
pomoc pro své plány, bych se měl Pána ptát, jaké plány a úmysly má se mnou
on…

Pozvání českých a moravských
biskupů k synodálnímu procesu
Drahé sestry a drazí bratři!
Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou
cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená
doslova “společně na cestě“. Jde o nový impuls
papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom
my všichni znovuobjevili své místo ve společenství
církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali
o naplnění poslání církve.
Od neděle 17. října 2021, začíná v každé diecézi
na celém světě první fáze synody 2021 - 2023, která
má formu naslouchání Božímu lidu v jeho celku.
Chceme i v našich diecézích a apoštolském exarchátu vykročit společně a necháme se vést
Duchem Svatým, který vytváří jednotu v různorodosti. Celá tato společná cesta je cestou
učedníků, kteří následují Krista a vydávají svědectví o Bohu. Je také cestou, kterou se
vydáváme k sobě navzájem, abychom si naslouchali, chápali se, měli účast na těžkostech,
dělili se o radosti. Do synodálního procesu jsou přizváni i lidé jiných křesťanských církví,
jiných náboženství i ti, kdo v Boha zatím nevěří.

Při zahajovací mši svaté v neděli 17. října v katedrálách, stejně jako ve farních
kostelích po všech našich diecézích a v apoštolském exarchátu, budeme vzývat Ducha
Svatého a prosit ho, aby nám ukázal správnou cestu, po které se máme vydat.
K samotnému setkávání ve skupinkách v rámci farností a jiných pastoračních celků je
určeno deset témat, z nichž je možno si vybrat. Pro každou diecézi je ustanoven
diecézní koordinátor, který bude v kontaktu s koordinátory na úrovni farností, pro
které zprostředkuje materiály a poskytne základní informace.
Vybízíme každého z vás, abyste se ve spolupráci s duchovním správcem
a koordinátory ve farnostech, zapojili do této společné cesty. V první řadě modlitbou, pak
nasloucháním a následně vzájemným sdílením. My všichni máme spoluzodpovědnost za
církev!
Synodální proces v diecézích trvá jen pár měsíců, již v únoru 2022 se mají zpracovávat
podněty ze synodálních skupinek ve farnostech a z jiných pastoračních celků. Těmi se pak
budou zabývat zástupci na celonárodní a kontinentální úrovni. Završením této cesty pak
bude zasedání vlastní biskupské synody v Římě, které je plánováno na podzim 2023
a účastníci synody se na něm budou shromážděnými podněty zabývat.
Již nyní vám všem děkujeme za váš aktivní přístup, kterým můžete přispět
ke společnému dobru. Svatý apoštol Pavel nás k tomu povzbuzuje slovy: „Projevy Ducha
jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný“ (1 Kor 12,7).
V Praze 5. října 2021
Vaši čeští a moravští biskupové

Ze srdce Páně s důvěrou čerpám to, čeho se mi nedostává
Kde je velké provinění, tam je ještě větší milost
Kde jinde je bezpečný a jistý úkryt i odpočinek pro slabé než ve Spasitelových ranách?
Tím bezpečněji tam mohu přebývat, čím víc je Spasitel schopen nás zachránit. Svět kolem
nás hlučí, tělo nás svírá, ďábel klade nástrahy. Já však neklesám, neboť mé základy stojí
na pevné skále. Zhřešil jsem velkým hříchem. Svědomí bude znepokojeno, ale nezděsí se,
protože budu mít na paměti Pánovy rány. Vždyť přece byl zraněn pro naše nepravosti?
A co je tak smrtelné, že by to nebylo Kristovou smrtí ze smrti vysvobozeno? Když si tedy
uvědomím, že existuje tak mocný a účinný lék, nemohu se už děsit žádné zlé nemoci.
A proto je zřejmé, že se mýlil ten, který řekl: Větší je má nepravost, než abych si
zasloužil milost. Jsme přece údy Kristovy a jako nepřísluší údu, aby rozhodoval
o záležitostech hlavy, tak ani my nemůžeme rozhodovat o tom, co si od Krista zasloužíme,
a hovořit o něčem, co není naší, ale jeho věcí.
Já však s důvěrou čerpám ze srdce Páně to, čeho se mně samotnému nedostává, protože
on oplývá milosrdenstvím a je mnoho míst, z nichž toto milosrdenství prýští.
Probodli jeho ruce i nohy, otevřeli bok kopím a z těchto štěrbin mohu sát med ze skály
a olej z kamene nejtvrdšího, to znamená okusit a vidět, jak dobrý je Pán.
Přemýšlel a jeho myšlenky byly myšlenkami pokoje, ale já mu nerozuměl. Neboť kdo
pochopil myšlení Páně? Kdo mu byl rádcem? Hřeb, který vše proniká, se mi však stal
otvírajícím klíčem, takže vidím vůli Páně. A co mohu vidět tím otvorem? Křičí hřeb, křičí

rána, že v Kristu je skutečně Bůh usmiřován se světem. Meč pronikl jeho duši a přiblížilo
se jeho srdce, takže již nemohl nemít soucit s mojí slabostí.
Zákoutí nitra se ukazují skrze otevřené rány těla. Ukazuje se ono velké tajemství lásky,
ona hlubina milosrdenství našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
Cožpak rány neodhalují nitro? A z čeho jiného než z tvých ran by jasněji vysvítalo, Pane,
že jsi dobrý, shovívavý a nejvýš milosrdný? Neboť nikdo nemá větší slitování než ten,
který pokládá svůj život za ty, kdo propadli smrti a byli odsouzeni.“
Takže mou odměnou je slitování Páně. Nepostrádám zajisté odměnu, stejně jako on
nepostrádal slitování. A jako je hojné slitování Páně, tak i já mám hojnost odměny. Vždyť
jsem si přece vědom mnoha provinění. Kde se však rozmnožil hřích, tam se v míře ještě
daleko štědřejší ukázala milost. A jestliže Hospodinova láska je od věků na věky,“ také já
na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. A co moje spravedlnost? Hospodine,
budu hlásat jedině tvou spravedlnost. Ta je totiž i mou spravedlností. Neboť ty sám ses mi
stal spravedlností od Boha.
Z kázání svatého Bernarda, opata

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 hasičského vozu proběhne v neděli 17. 10. ve 14:00 h. u zámku.
 Hustopečská schola bude nacvičovat v pondělí v 16:30 hod. na faře v Hustopečích. Jsou
zvány malé děti i ty odrostlejší, které rády zpívají.
 Modlitba chval bude v pátek v Černotíně v 19:00 h.
 Měsíc říjen je měsícem Panny Marie a také měsícem růžence.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 17. 10. do 24. 10. 2021
Liturgický
kalendář
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17. 10.

Pondělí
18. 10.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Za živé a † farníky z Dubu

Špičky

9:30

Za živé a † farníky

Bělotín
Hustopeče

11:00

Za Václava Prokla, celou živou a † rodinu

19:00

(tichá) eucharistická adorace

Špičky

17:30

Hustopeče

7:00

Černotín

17:30

Za Miladu Robovou, manžela, živou rodinu
a dvo

Bělotín

17:30

Za † Štěpánku Hanákovou, manžela,
syna Antonína, vnuka Radima a dvo

Hustopeče

18:00

Špičky

17:30

sv. Lukáš, svátek

Úterý
19. 10.
sv. Izák Jogues
a druhové

Středa
20. 10.
sv. Irena

Čtvrtek
21. 10.
sv. Hilarion

Pátek
22. 10.

Za † spolupracovníky a dvo

Sv. Jana Pavla II

Sobota
23. 10.
sv. Jan Kapistránský

30. neděle v mezidobí

24. 10.

Za živou a † rodinu Humplíkovu,
Nekorancovu, Heraltovu, Zdeňku
Lipovskou a dvo

Hustopeče

8:00

Za Františka Lužného, syna Stanislava,
rodiče z obou stran, sourozence, za Elišku
Rušarovou, manžela, živou rodinu
a za Marii Janečkovou, syna a dvo

Černotín

9:30

Za živé a † farníky

Bělotín

11:00

Za † Ladislava Prokla, rodinu Proklovu
a Lašákovu, dvo a nenarozené děti

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

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

