Ročník XVI.

31. říjen 2021

Číslo 44.

31. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Dt 6,2-6
2. čtení: Žid 7,23-28
Ev.: Mk 12,28b-34
Žalm 18

Miluji tě, Hospodine, má sílo!

Kapka rosy z Božího slova: Pán Ježíš v Markově evangeliu ukazuje, že přikázání
lásky k Bohu je sice nejdůležitější, ale nelze ho oddělit od lásky k bližnímu. Tato
dvě přikázání se navzájem doplňují a ovlivňují.

Láska k Bohu i člověku, k živým i zemřelým
Bratři a sestry, v evangeliu této neděle jednatřicáté
v liturgickém mezidobí, při dni jednatřicátém v měsíci
říjnu, uslyšíme, jak Ježíš odpověděl jednomu z učitelů
Zákona, který se jej ptal na největší přikázání. Pán
odpověděl – my to už jistě známe: První je toto: „Slyš
Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj
Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší,
celou svou myslí a celou svou silou.“ Druhé je toto:
„Miluj svého bližního jako sám sebe.“ Žádné jiné
přikázání není větší než tato. A když zákoník uznal
pravdivost jeho odpovědi, Ježíš mu odpověděl: Nejsi
daleko od Božího království.
Nebudeme daleko od Božího království, pokud spolu se
zákoníkem i my uznáme, že na tomto dvojpolném
přikázání lásky jsou všechna ostatní postavena.
Nebudeme od Božího království daleko, a snad můžeme
říci, že již do něj přímo vkročíme, pokud náš souhlas s Ježíšovou odpovědí bude stvrzen v životě.
V týdnu, který je před námi a v němž se budeme více modlit za duše v očistci, můžeme
nad důležitostí lásky ve vztahu k Bohu a člověku více uvažovat. Můžeme rozjímat nad
láskou, která je silnější než smrt, jak čteme v Písni písní. Můžeme uvažovat o víře, naději
a lásce jako božských ctnostech, a zvlášť o největší z této trojice, jak píše apoštol Pavel
v listu do Korintu. Můžeme přemýšlet, jak se láska k Bohu a člověku projevila u těch,

kteří nás ze života již předešli, a zvláště u těch, které nám Církev předkládá jako vzory
této hrdinské lásky, u blahoslavených a svatých.
S láskou k Bohu a bližnímu prožijme dušičkový týden, s láskou k Bohu a bližnímu
prožívejme celý život.
S pozdravem a požehnáním
P. Václav Fojtík

KÓD PRO DARY NA OPRAVU KOSTELA

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

Smrt je silná, láska silnější...
Smrt je silná, může nás zbavit daru života. Láska je silná, může nám vrátit ještě lepší život.
Smrt je silná, může nám vzít schránku tohoto těla.Láska je silná, může vzít smrti její kořist a dát nám
ji zase zpět.
Smrt je silná a žádný člověk jí nemůže odolat. Láska je silná a může ji přemoci, otupit její zbraň,
odrazit její nápor, zrušit její vítězství. A dojde k tomu, až bude přemožena a uslyší slovo: Smrti, kdepak
je tvoje vítězství? Smrti, kdepak je tvůj bodec?
Silná jako smrt je láska, protože Kristova láska přináší smrti smrt. Proto praví: Budu tvou smrtí,
ó smrti, budu tvou ranou, podsvětí. Ovšem také láska, kterou my milujeme Krista, i ta je silná jako smrt.
Je totiž také něčím jako smrt, protože láskou starý život hasne, hříchy mizí a mrtvé skutky jdou stranou.
Tato naše láska ke Kristu, jakkoli se nemůže rovnat jeho lásce k nám, přece se jí v něčem podobá,
je jejím obrazem a podobenstvím. Neboť on dříve miloval nás a příkladem lásky, který nám dal, se stal
naší pečetí, která nám vtiskuje jeho podobu; pozemskou podobu odkládáme a bereme na sebe nebeskou;
jako jsme sami milováni, tak milujeme i my jeho. Tak nám zanechal příklad, abychom šli v jeho stopách.
Proto říká: Polož mě jako pečeť na své srdce. Jako kdyby řekl: Miluj mě, jako já miluji tebe. Měj mne
stále ve své mysli, ve své paměti, ve své touze, ve svém vzdychání, nářku i vzlykotu. Měj na paměti,
člověče, jak jsem tě stvořil, jak jsem tě nad ostatní stvoření vyvýšil, jakou hodností jsem tě poctil, jakou
slávou a ctí jsem tě ověnčil, jak jsem tě postavil jen málo za anděly a jak jsem ti všecko položil k nohám.

Měj na paměti nejen, co jsem ti učinil, ale jaké utrpení a jakou pohanu jsem pro tebe snášel. A řekni sám,
zdali se ke mně nechováš nespravedlivě, když mne nemiluješ. Vždyť kdo tě miluje tak jako já? Což jsem
to nebyl já, kdo tě stvořil? Což jsem to nebyl já, kdo tě vykoupil?
Zbav mě, Pane, mého kamenného srdce, zbav mě srdce tvrdého a neobřezaného a dej mi srdce
nové, srdce z masa, srdce čisté. Ty, který srdce očišťuješ a očištěné miluješ, vezmi si mé srdce a zabydli
se v něm, pevně je drž a naplň je, ty výšino nad mé výšiny a hlubino nad mé hlubiny. Ty vzore krásy, ty
pečeti svatosti, přetvoř mé srdce podle svého obrazu; přetvoř mé srdce podle svého milosrdenství, Bože,
ty skálo mého srdce a můj podíle navěky. Amen.
Z traktátů Balduina, biskupa z Canterbury (* 1125 † 19. 11. 1190)

Ohlášky:
 V tomto týdnu bude první pátek v měsíci, mimořádně přede mší sv. neproběhne výstav
Nejsvětější svátosti. Budu navštěvovat nemocné.
 Podmínky k získání plnomocných odpustků pro zemřelé ve dnech od 25. října do 8.
listopadu: přijetí svátosti smíření, Eucharistie a modlitba na mysl Svatého otce (Otče náš,
Zdrávas a Sláva Otci… či jiná modlitba). Dále je třeba se na hřbitově pomodlit za zemřelé
(stačí v duchu). Odpoledne 1. 11. do půlnoci 2. 11. je možné tyto odpustky pro duše v očistci
získat návštěvou kostela spojenou s modlitbou Páně a Vyznáním víry. Předpokladem je, že
pokřtěný katolík, který je ve stavu milosti, má úmysl odpustek získat a nemá sebemenší
zalíbení v hříchu. Zmiňovanou svátostnou zpověď stačí přijmout v několikadenním rozmezí.
 Od úterý do neděle vždy od 19 do 20 hod bude v hustopečském kostele vystavena Nejsvětější
svátost oltářní k tiché adoraci, s možností přistoupit ke svaté zpovědi a na závěr se svatým
přijímáním pro ty, kdo by chtěli získat plnomocné odpustky pro duše v očistci.
 Sbírka na misie: Špičky 970 Kč; Černotín 5.398 Kč; Bělotín 4.832 Kč; Hustopeče nad
Bečvou 14.347 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
 Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest
při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech
staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná
o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby
přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející
modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.

XVII. Svatohubertská mše
neděle 7. 11. 2021 v 9,30 hod.
kostel sv. Šimona a Judy ve Špičkách
Hubertská mše B-dur P. Vacka a J. Selementa
v podání Souboru trubačů VLS ČR , s. p.,
divize Lipník n. B.
Po mši sv. následuje doprovodný program
v kulturním domě
Srdečně zve MS Hejné Špičky

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 31. 10. do 7. 11. 2021
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

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

Špičky
Bělotín
Hustopeče

9:30

Za živou a † rodinu Heiderovu a Vyhná nkovu

11:00

Za živé a † farníky

19:00

Pondělí
1. 11.

Špičky

16:30

Všech svatých,
slavnost

Hustopeče

18:00

(tichá) eucharistická adorace
Za † Karla Šumšala k 15. roku úmrtí,
manželku Jaroslavu, syna Jaroslava,
živou a † rodinu a dvo
Za † Josefa Horáka, vnučku Aničku, rodiče,
2 bratry, sestru, živou rodinu a dvo

Hustopeče

16:30

Za duše v očistci

15:30

pobožnost na hřbitově

16:30

Za rodiče Andršovy, Rýparovy, 2 syny,
2 snachy, vnuka a živou rodinu

sv. Karel Boromejský,
památka

po mši svaté
pobožnost
na hřbitově

16:30

Za rodiče Boženu a Antonína Jemelíkovy,
syna a rodinu Staviařovu a dvo

Pátek
5. 11.

Hustopeče

16:30

Za Josefa a Žofii Žemlovy, rodiče, rodinu
Huňátovu a za živou a † rodinu a dvo

Černotín

16:30

Za † Františku Trtíkovou, manžela, syna,
dceru, zetě, za živou a † rodinu Trtíkovu,
Šváčkovu, Sommerovu a dvo

Hustopeče
Špičky
Bělotín

8:00
9:30
11:00

Hustopeče

14:00

Hustopeče

19:00

31. neděle v mezidobí

31. 10.

Úterý
2. 11.
Vzpomínka na
všechny věrné zemřelé

Středa
3. 11.

Černotín

sv. Martin de Porres

Čtvrtek
4. 11.

Bělotín

sv. Zachariáš a Alžběta

Sobota
6. 11.
sv. Leonard (Linhart)

32. neděle v mezidobí

7. 11.
Měsíční sbírka

Úmysl mše svaté

Za živé a † farníky
Ke cti sv. Huberta a za ž ivé a † myslivce ze S: pič ek
Za † rodinu Valentovu a dvo
svátostné požehnání, průvod na hřbitov
a pobožnost za duše zemřelých
(tichá) eucharistická adorace

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

