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Svaté Rodiny
Ježíše, Marie a Josefa
Zpravodaj farností
Hustopeče nad Bečvou,
Špičky,
Černotín,
a Bělotín
Pastýři spěchali a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích.
(Lk 2,16)

1. čtení: Sir 3,3-7.14-17a
Žalm 128

2. čtení: Kol 3,12-21

Ev.: Mt 2,13-15.19-23

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.

Rodina – střed lidského života
Hodnota rodiny a manželství, zvláštní
postavení dětí či starých lidí, rodiny
v obtížné situaci. O těchto tématech hovořil papež František s účastníky plenárního zasedání Papežské rady pro rodinu,
které proběhlo ve dnech 22. – 25. října
2013 v Římě. „Rodina je místem, kde se
člověk učí milovat, je přirozeným středem
lidského života. Osobnost každého z nás
se utváří v rodině. Rodina je místem, kde
se učíme umění dialogu a vzájemné komunikace. Toto všechno je rodina, která
vyžaduje, aby byla uznána. O to více
Svatá rodina – vzor křesťanských rodin
dnes, kdy převažuje ochrana práv jednotlivců. Musíme bránit právo tohoto společenství, jímž je rodina.“
„Manželská a rodinná láska jasně ukazuje povolání člověka milovat
jedinečným způsobem a navždy. Ukazuje také, že zkoušky, oběti a krize
manželů nebo i celé rodiny jsou přechody, skrze něž rosteme v dobru,
pravdě a kráse. Je to zkušenost víry v Boha a vzájemné důvěry, hluboké
svobody, svatosti, protože svatost předpokládá věrné darování sebe sama
a oběť v každém dni života!“ Dvěma póly rodiny, které chtěl papež
František zdůraznit, jsou dětství a stáří. Právě o tyto je třeba
především pečovat: „Děti a staří lidé jsou dvěma póly života. Často
jsou těmi nejzranitelnějšími. Společnost, která opouští děti a vytla-

čuje staré lidi na okraj, si přeřezává kořeny a zatemňuje budoucnost.
Pokaždé, když je dítě opuštěno nebo starý člověk postaven na okraj,
dochází nejen k nespravedlnosti; současně se tím potvrzuje selhání oné
společnosti. Postarat se o děti a o staré je volba civilizace.
Předložme tedy všem, s úctou i odvahou, krásu manželství a rodiny, jak
ji ukazuje evangelium. A proto se pozorně a s láskou přibližme
k rodinám v obtížích, k těm, které byly přinuceny opustit svou zemi,
které jsou rozbité, které nemají kde bydlet nebo nemohou pracovat, nebo
trpěly z tolika různých důvodů; k manželům v krizi nebo k těm, kteří
již žijí odděleně. Všem těmto chceme být nablízku,“ řekl papež
František k zástupcům Papežské rady pro rodinu během soukromé audience
v Římě.

koutek pro děti
17. Ze svých synů měl Jakub nejraději Josefa
Jakub měl ze svých dvanácti synů nejraději Josefa, kterému daroval barevný
plášť. Josef míval zvláštní sny. Bratři Josefovi záviděli a nejraději by ho zabili.
Josef byl jedním z Jakubových synů. Měl deset starších a jednoho
malého bratříčka, kterého pojmenovali Benjamín. Toho měl Jakub
velmi rád, ale Josefa měl nejraději. Nejen proto, že se narodil, když už
byl Jakub starý, ale také kvůli jeho moudrosti a mimořádné
dobrotivosti. Dá se říci, že mu nadržoval a trochu ho i rozmazloval.
Jednoho dne mu například daroval překrásný pestrobarevný plášť,
který mu sahal až ke kotníkům. Když si jej Josef oblékl, vypadal jako
princ. Malý Benjamín zůstával skoro vždycky doma s tatínkem. I Josef
pobýval často doma. Ostatních deset bratří páslo v polích ovce, krávy
a jiný dobytek. Někdy jim při tom pomáhal i Josef. Ale u bratří se mu
moc nelíbilo, protože se k němu většinou nechovali pěkně. Záviděli
mu. Víš proč? Není divu. Protože dostal pěkné šaty, a oni ne. Jindy
zase proto, že provedli něco zlého a Josef to pověděl tatínkovi. Bratři
Josefa nenáviděli, dokonce se s ním nechtěli ani bavit.
Josef měl zvláštní dar: uměl vykládat sny, ve kterých Hospodin odkrýval, co se
stane v budoucnosti. Josefovi se například ve snu zdálo, že na poli stavěli s bratry snopy
z posečeného obilí. Josefův snop stál pěkně zpříma a snopy bratří se mu klaněly až
k zemi. V dalším snu se slunce, měsíc a jedenáct hvězd klanělo před jeho hvězdou. Když
Josef bratřím vyprávěl o těchto snech, zlostně na něj doráželi: „To nám chceš
rozkazovat jako král? To se ti budeme muset klanět a poslouchat tvé příkazy? Jsi
namyšlený snílek." Jejich nenávist k Josefovi rostla a nejraději by byli, kdyby jim bratr
zmizel z očí. Josef za to ale mohl i sám, moc se totiž před bratry vytahoval a předváděl.
Rád zneužíval toho, že ho má tatínek nejraději. Kdyby se bratři nebáli tatínka Jakuba,
klidně by se odvážili Josefa i zabít.
V každé rodině se musíme učit k sobě hezky chovat a nezapomínat, že každý člen
rodiny je stejně důležitý. Každému člověku dal Pán Bůh jiné dary a jiné schopnosti.
Josef uměl vykládat sny, jeho bratři zase dobře pást ovečky. Každý od Pána Boha
dostal jiné dary. I my zjišťujeme, že dětem, se kterými se setkáváme například ve
školce, škole, našim sourozencům jde něco lépe než nám. Umějí například krásně
kreslit, jiný dobře běhá, další dokáže druhé, když jsou smutní, rozesmát. Každý umí
něco jiného. I když jsme rozdílní, musíme se mít rádi a nevytahovat se jeden nad
druhého. Dokázal bys vyjmenovat, všem jsou šikovní tví sourozenci a kamarádi?

Co ještě Darwin nemohl vědět! (část IV.)
Geniální technika u červených krvinek
V každé kapce krve máme 150 milionů
červených krvinek. Můžeme je přirovnat k vysoce
specializovaným ponorkám, které zajišťují nanejvýš
důležitou funkci pro život.
Během své 120 denní životnosti v plících
načerpají 175 tisíckrát kyslík a současně odloží
kysličník uhličitý, který je odpadním produktem
oxidace.
Tato transportní plavidla jsou tak nepatrná, že
projdou dokonce i těmi nejužšími kapilárami
Červené krvinky
a dostanou se do všech částí těla.
Každou vteřinu vznikají dva miliony nových červených krvinek, které obsahují velice
složitou chemickou sloučeninu - krevní barvivo hemoglobin.
Hemoglobin přenáší kyslík už během embryonálního vývoje. Až do třetího měsíce je
spotřeba kyslíku výrazně odlišná od spotřeby v dalším vývoji plodu. V každém stádiu je
nutný vždy jiný druh hemoglobinu s odlišným chemickým složením. Krátce před narozením
dítěte běží chemické továrny opět na plné obrátky, aby znovu vyměnily hemoglobin, který
je pak stejný, jako u dospělého člověka. Tyto tři přesně načasované a rozdílně definované
druhy hemoglobinu nemohou vzniknout evolučním procesem pokusu a omylu. Přechodné
vyvíjející se varianty hemoglobinu by nezajistily požadované množství kyslíku a to by bylo
smrtelné. I kdyby správné molekuly nějak vznikly ve dvou prvních stádiích, stejně by to
znamenalo jistou smrt, pokud by něco nesouhlasilo ve třetím stádiu před narozením, třikrát
se vyžaduje pro produkci hemoglobinu naprosto jiný biochemický postup, který musí být
také ve všech třech případech správně načasovaný.
Odkud pocházejí tak složité procesy? Všechny evoluční představy zde naprosto
selhávají. Neúplné orgány, které by se teprve vyvíjely, jsou bezcenné. K životu jsou nutné
plně funkční orgány a perfektní souhra všech životně důležitých funkcí. Jinak by
živočichové nemohli vůbec přežít.
Tento koncept „nezjednodušitelné složitosti“ platí i pro imunitní systém lidského
organizmu, nebo pro bičíky, pomocí kterých se pohybují bakterie atp. Ve všech takových
případech by organizmy „na cestě“ ke své konečné podobě nepřežily. Proto je přijatelnější
vysvětlení, že vše bylo hotové už od začátku. A to je možné jen díky nekonečně
inteligentnímu Stvořiteli, který vše od počátku koncipoval a vytvořil ve funkční
a životaschopné formě.

Ohlášky:

00

Tříkrálová sbírka bude probíhat v Hustopečích i v Černotíně v sobotu 4. 1. od 13 hod.
00
Dětský pěvecký sbor Cantabile vystoupí v Černotíně v neděli 5. 1. 2013 v 14 hodin.
Intence na první polovinu roku 2014 si můžete chodit zapisovat.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 29. 12. do 5. 1. 2014
Liturgický
kalendář
Neděle
29. 12.

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Svatá Rodina

Černotín

9:30

Při bohoslužbách bude
obnova manželských slibů

Bělotín

11:00

Volná intence

Špičky

16:30

Volná intence

Bělotín

15:00

Volná intence

Hustopeče

16:30

Za Emílii a Annu Garaiovou

Hustopeče

8:00

Za živé a + farníky

Černotín

9:30

Za Marii a Václava Šnejdrlovy
a živou rodinu

Špičky

11:00

Volná intence

Bělotín

16:30

Volná intence

Hustopeče

16:30

Za Ladislava Davida, živou rodinu
Davidovu, Pavlíkovu a dvo

Černotín

17:00

Volná intence

Hustopeče

8:00

Volná intence

Špičky

9:30

Za Ludmilu Hýžovou, manžela,
živou a + rodinu a dvo

Bělotín

11:00

Pondělí
30. 12.
sv. Evžen

Úterý
31. 12.

sv. Silvestr I.

Středa
1. 1.
Matky Boží
Panny Marie,
zasvěcený svátek

Čtvrtek
2. 1.
sv. Basil Veliký
a Řehoř Naziánský,
památka

Pátek
3. 1.
Nejsvětější Jméno Ježíš

Sobota
4. 1.
bl. Anděla z Foligna

Neděle
5. 1.
2. NEDĚLE PO
NAROZENÍ PÁNĚ
Měsíční sbírka

Tel. na faru:

Úmysl mše svaté
Za + Štěpánku Zemánkovou,
manžela a snachu
Za + Františku Spůrkovou, + manžela
a + sourozence

Za + Oldřicha Dostalíka, jeho rodiče,
živou rodinu a dvo

mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040

Webové stránky farnosti: www.ihustopece.cz/farnost/
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