Ročník XV.

20. září 2020

Číslo 38.

25. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Iz 55,6-9
2. čtení: Flp 1,20c-24.27a
Ev.: Mt 20,1-16a
Žl 145

Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají.

Kapka rosy z Božího slova: Pokud budeme upřímní, přiznáme, že je nám dnešní
Ježíšovo podobenství nepochopitelné a snad i nepřijatelné. Nesmíme ale
zapomenout, že zde nejde o skutečnou mzdu za práci, jedná se o účast v Božím
království. A tato účast je vždy darem nabízeným ne pro naše, ale pro Kristovy
zásluhy. Mého přičinění je ovšem též zapotřebí.

Adora ní dny v našich farnostech
Ve čtvrtek 24. září budeme ve farnosti Hustopeče
nad Bečvou prožívat Adorační den. Je to pro farnost
den modlitby a chvály Nejsvětější svátosti oltářní, tedy
tajemství stálé Kristovy přítomnosti mezi námi.
Rozhodnutím arcibiskupa byly roku 2002 znovu
zavedeny tyto dny adorace ve všech farnostech
diecéze. Navázalo se tak na ustanovení arcibiskupa
Leopolda Prečana z roku 1934, kdy na základě
encykliky „Miserentissimus Deus“ zavedl stálou
adoraci po celé diecézi.
Můžeme říci, že se jedná o službu modlitby uvnitř
diecéze, která má za cíl: mít stále s celou místní církví
oči upřeny na Ježíše.
Při adoračním dnu má být ve farnosti vystavena
Nejsvětější svátost aspoň na 6 hodin a adorace se má
konat slavnostně, s co největší účastí lidu, a to tak, aby
se stala školou modlitby a příležitostí k prohloubení
vztahu k Pánu Ježíši.

V Hustopečích bude Adorační den zahájen po vystavení Nejsvětější svátosti oltářní
modlitbou růžence s rozjímáním tajemství světla. Poté bude probíhat tichá adorace
v kostele až do 17:30, kdy začne společná adorace. Mše svatá bude v 18:00 h.
V dalších farnostech nás Adorační den teprve čeká, a to v tomto sledu:
V Černotíně 11. října, ve Špičkách 5. prosince a v Bělotíně až v příštím
kalendářním roce 16. června.
Bratři a sestry z hustopečské farnosti, přijďte se každý v tento den, třeba jen na
chvíli, třeba jen na čtvrthodinku poklonit Kristu Ježíši. Vezměte to jako svou
povinnost vykonat jednou do roka tento úkon zbožnosti uvnitř diecéze. Podobně jako
chodíme k volbám, abychom zvolili tu nejlepší politickou stranu nebo nejlepšího
kandidáta, který se bude starat o obecné dobro, zajděme v ten den do kostela a naší
adorací vyjádřeme, komu chceme dát svůj hlas pro spravedlnost ve světě a pokoj
v srdci.
A ukončím slovy žalmu:
Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, blaze lidu,
který si vyvolil za svůj majetek.
Z nebe shlíží Hospodin, vidí všechny smrtelníky.
Z místa, kde sídlí, dívá se na všechny obyvatele země.
Každému z nich uhnětl srdce, uvažuje o všech jejich skutcích.
Nezvítězí král početným vojskem, ani silák se nezachrání velkou udatností.
Zklame kůň, když jde o vítězství, nezachrání svou velikou silou.
Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo doufají v jeho
milost, aby jejich duše vyrval ze smrti, aby jim život zachoval za hladu.
Naše duše vyhlíží Hospodina, on sám je naše pomoc a štít.
V něm se raduje naše srdce, důvěřujeme v jeho svaté jméno.
Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.
+ P. Václav

Kdo žízní, aŅ ke mně přijde a napije se
Nejmilejší bratři, pozorně poslouchejte, co vám chci říci. Měli byste vyslechnout něco důležitého,
chci totiž mluvit o vodě božského pramene.
Žízeň vaší duše by se jí měla zmírnit, nikoli však uhasit. Napijte se, ale ne dosyta; však už nás
jiný pramen, pramen života, volá k sobě a říká: Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!
Uvědomte si, co pijete. Ať vám to řekne Jeremiáš a ať to řekne sám pramen: Mne, pramen vody
živé, opustili, praví Pán. Sám Pán, náš Bůh Ježíš Kristus, je tedy pramen života a zve nás k sobě,
abychom z něho jako z pramene pili. Pije z něho, kdo jej miluje, pije ten, kdo se sytí Božím slovem.
Kdo hodně miluje, hodně touží. Pije, kdo plane láskou k moudrosti.
A hleďte, odkud tento pramen vyvěrá: tryská odtud, odkud přichází i chléb; neboť tentýž je
chlebem i pramenem, jediný Syn, náš Bůh, Kristus Pán. Po něm máme stále hladovět a žíznit. Ať se
jím sebevíce krmí naše láska a sytí naše touha, nepřestávejme po něm nikdy přímo lačnět a stejně
z něho ve své neuhasitelné žízni bez ustání pijme jako z pramene: pijme z něho s největší chtivostí
a těšme se z jeho zvláštní lahodnosti.

Neboť Pán je sladký a dobrý. I když z něho už jíme a pijeme, přece stále hladovíme a žízníme,
protože nejsme s to svůj pokrm nikdy úplně sníst a nápoj úplně vypít. Dostáváme ho, ale stále je
ho dost, pijeme, ale neubývá ho, protože náš chléb je věčný a pramen nevysychající a k tomu
lahodný. Proto říká prorok: Kdo žízníte, jděte k prameni. Je to tedy pramen pro žíznivé, ne pro
nasycené, a proto k sobě volá hladovějící a žíznící a nazývá je blahoslavenými, že nikdy nemají
dost, ale čím více pijí, tím více žízní.
Skutečně stojí za to, bratři, abychom po pramenu moudrosti, po Slovu Božím na výsostech
toužili, abychom ho vyhledávali a vždycky milovali, protože v něm jsou skryty všechny poklady
moudrosti a poznání, jak říká apoštol. Kdo tedy žízní, je pozván, aby si tu načerpal.
Když žízníš, pij z pramene života; když hladovíš, jez chléb života. Blahoslavení, kteří hladovějí
po tomto chlebu a žízní po tomto prameni: stále budou jíst a pít, a přece po něm budou stále toužit.
To, co se tu stále jí a pije, je velice lahodné; stále po tom budeme hladovět a žíznit, stále to budeme
okoušet a po tom toužit. Jak to říká královský prorok: Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
(ze spisu „Pokyny“ od svatého Kolumbána, opata),www.vojtechkodet.cz

Ohlášky:
 Dnes adorace mimořádně nebude.
 V úterý nebude ranní mše svatá z důvodu odpoledního pohřbu.
 Modlitební společenství bude ve čtvrtek v 19 h. na faře v Hustopečích. Zveme všechny
zájemce o společnou modlitbu a četbu Písma svatého.
 Sbírka na Svatou zemi, jak ji konáme u Božího hrobu, byla svatým Otcem přesunuta
na 13. 9. My ji vykonáme příští neděli 27. 9. Na stolečku za lavicemi bude k tomu určená
pokladnička, do které můžete přispět.
 Charita Hranice zve ve středu 30. 9. od 18 hod. v Zámeckém klubu v Hranicích
na filmový večer s názvem Jak je to s eutanázií. Promítání bude doplněno komentářem
lékaře z Hospice na Svatém Kopečku MUDr. Pavlem Žvakem. Vstupné dobrovolné.
 Od 10. září z důvodu stále se šířící nákazy Covid-19 nastává povinnost v uzavřených
prostorách nosit roušku. Prosím, abyste toto rozhodnutí vlády respektovali.

Adorační den v Hustopečích
Na čtvrtek 24. září připadá adorační den pro farnost Hustopeče n/B. V 800 bude vystavena Nejsvětější
Svátost Oltářní a začne modlitba růžence, od 830 bude soukromá adorace až do 1730 hod., kdy začne
adorace společná, zakončená svátostným požehnáním. Přijďte se, prosím, poklonit Ježíši svátostnému
a pomodlit se za své rodiny a farnost. Zároveň je to den vzájemných modliteb s bohoslovci kněžského
semináře – bohoslovci se tento den modlí za nás, proto pamatujme i my na ně.
O H L Á Š K Y
V sobotu 26. IX. budou ve farním kostele Povýšení sv. Kříže
v Hustopečích sezdáni slečna Kateřina Klvačová z Hustopeč n. B.
a pan Ondřej Sigmund z Hustopeč n. B.
Přejeme do společné cesty životem stálé Boží požehnání,
ochranu a pomoc.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 20. 9. do 27. 9. 2020
Liturgický
kalendář

Místo

25. neděle v mezidobí

20. 9.

Pondělí
21. 9.

Čas

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

Za Františka Hajdu, rodinu Hajdovu,
Šustkovu, Jurečkovu, Kuchařovu,
Malíkovu a na poděkování za dar
zdraví a Boží požehnání
Za živé a † farníky
Za † Alenu Anders, jejího manžela
Rainera a dvo

Špičky

17:30

Za Miroslava Strnadla, rodiče,
živou a † rodinu a dvo

Hustopeče

14:00

Requiem za † Stanislava Váňu

Černotín

17:30

Volná intence

Hustopeče

18:00

Za † Jaromíru Rýparovou, rodiče
Miklovy a Rýparovy a dvo
Za živou a † rodinu Biskupovu,
Kremlovu a Bubíkovu

Bělotín

17:30

Na poděkování PB a PM za dar zdraví,
za † Jaroslava Šišáka a rodiče z obou stran

Špičky

17:30

Za † Ludmilu a Josefa Goláňovy,
syna Mojmíra, rodiče z obou stran
a za živou rodinu

Hustopeče
Černotín

8:00
9:30

Bělotín

11:00

Vysoká
Hustopeče

14:00
19:00

sv. Matouše, svátek

Úterý
22. 9.

Úmysl mše svaté

sv. Mořic a druhové

Středa
23. 9.
sv. Pio z Pietrelciny, památka

Čtvrtek
24. 9.

Adorační den

sv. Gerard (Jaromír)

Pátek
25. 9.
sv. Kleofáš

Sobota
26. 9.
sv. Kosma a Damián

26. neděle v mezidobí

27. 9.

S v ě t l e m

p r o

m é

Za živé a † farníky
Za † rodiče Lukešovy, dvo a živou rodinu
Za živou a † rodinu Proklovu
a Stanislava Mücka
Za živé a † farníky a občany z Vysoké
(tichá) eucharistická adorace

n o h y

j e

t v é

s l o v o

aneb přečteme Písmo svaté za jeden rok
neděle
20. IX.
Tob 3-4
Ž 70-71

pondělí
21. IX.
Tob 5-6
Ž 72

úterý
22. IX.
Tob 7-8
Ž 73

středa
23. IX.
Reflexe

čtvrtek
24. IX.
Tob 9-12
Ž 74

Tel. na faru:

mobil: 733 741 614

pátek
25. IX.
Tob 13-14
Ž 75-76

sobota
26. IX.
Reflexe

