1. neděle adventní
29. listopad 2015
číslo 48.
ročník X.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

K tobě pozvedám svou duši,
Hospodine, můj Bože, v tebe důvěřuji, kéž
nejsem zahanben, ať nade mnou nejásají
moji nepřátelé. Vždyť nikdo z těch, kdo
v tebe doufají, nepadne do hanby.

1. čtení: Iz 63,16b-17,19b; 64,2b-7
Ev.: Mk 13,33-37
Žalm 80

2. čtení: 1 Kor 1,3-9

Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář,
a budeme spaseni.

Pastýřský list pro advent 2015
(S použitím myšlenek papeže Františka z buly, kterou
vyhlašuje Mimořádný rok Božího milosrdenství).

Drazí bratři a sestry,
dnešním dnem vstupujeme do mimořádného Svatého
roku milosrdenství. Začínáme advent, který nás připravuje
na příchod Spasitele. Ten přichází jako zachránce. V Něm
nám Bůh nabízí milosrdenství, které je větší než každý
hřích. To je důvod skutečné naděje.
Boží moc však respektuje svobodu každého z nás.
Uzdravující sílu Božího milosrdenství zakusí ten, kdo
uznává, že není dokonalý, že Boží milosrdenství potřebuje
a prosí o ně.
Možnost odpuštění ve zpovědi se nabízí všem, i těm,
kdo nebyli u zpovědi velmi dlouho. Mimořádnou
příležitost ke smíření s Bohem a církví mají všichni, kteří
církev opustili, nebo upadli do církevních trestů. Všichni zpovědníci mají pro tento rok
právo rozhřešit hříchy vyhrazené biskupovi. Od začátku doby postní budou mít vybraní
kněží v katedrálách a při lidových misiích možnost rozhřešit i hříchy vyhrazené papeži.
Nebojte se oslovit své duchovní pastýře, kteří Vám rádi poradí a pomohou.

Mimořádnou příležitost nabízím všem, kteří nemají pokřtěné děti pro jakékoliv
komplikace nebo zanedbání či nedorozumění. Jedinou podmínkou pro křest dětí bude
upřímný úmysl jim také předat víru a ve víře je vyučit. Kromě stálé možnosti ve všech
farnostech bude společná příprava rodičů na křest dětí ve všech děkanátních městech.
Příprava začne po Vánocích a bude uzpůsobena situaci žadatelů. Těm rodičům, jimž
samotným chybí náboženská výchova, bude nabídnuta pomoc.
Podobně mohou dospělí kromě svých farností i v děkanských kostelích využít
příležitost přípravy ke křtu či prvnímu svatému přijímání a biřmování, nebo najít pomoc při
návratu k přijímání svátostí třebas po dlouhé době.
Na odpuštění od Boha i církve bychom všichni měli odpovědět odpuštěním všem, kteří
se nějak provinili proti nám. Spustit uzdravující lavinu odpuštění! Rok milosrdenství nás
zve, abychom ukončili staré spory, odpustili staré křivdy a smířili se se všemi. Odpouštění je
síla, která křísí k novému životu a vlévá naději. Odpuštění je základním rysem křesťanské
kultury, je nejzřetelnějším výrazem milosrdné lásky a barometrem věrohodnosti naší víry.
Odpuštění je však třeba žít každý den i v maličkostech. Při odpuštění se nemusíme ptát, jestli
si to dotyčný zaslouží. Odpuštění je nezasloužený dar, který obohacuje především toho, kdo
odpouští. Hlavním důvodem pro odpuštění je, že Bůh odpustil nám.
Abychom se taky sami stali nástrojem Božího milosrdenství, budeme si během roku
často připomínat skutky tělesného i duchovního milosrdenství. Budeme se v nich prakticky
procvičovat, jeden druhého povzbuzovat. Velmi se těším na to, že se v našich farnostech
naučíme v této věci spolupracovat a dobré skutky organizovat, že rozkvete služba
dobrovolníků Charity. Pracovníky Charit prosím, aby se ujali iniciativy. Rok milosrdenství
je mimořádnou příležitostí právě pro Charitu, jejíž jméno česky znamená milosrdná láska.
Osobním vrcholem Roku milosrdenství pro každého z nás bude putování ke Svaté
bráně, která poprvé v dějinách bude z rozhodnutí papeže Františka otevřena v diecézích.
V Arcidiecézi olomoucké to bude v katedrále a bazilikách na Velehradě a na Svatém
Hostýně. Po opravdové přípravě, k níž patří obrácení, pokání a smíření, projdeme Svatou
branou jako kající poutníci, kterým už byly odpuštěny hříchy a oni přicházejí prosit
o odpuštění trestů za ně.
V olomoucké katedrále bude otevřena Svatá brána na 3. neděli adventní při mši svaté,
kterou zahájíme v kostele Panny Marie Sněžné v 10 hodin a průvodem půjdeme do
katedrály, kde se otevře Svatá brána. K této mimořádné bohoslužbě Vás srdečně zvu. Na
Svatém Hostýně otevřeme Svatou bránu v noci ze Silvestra na Nový rok a na Velehradě při
pouti k Panně Marii, Matce jednoty křesťanů, která se koná v neděli 24. ledna.
nad Bečvou, Špičky, Čerdnes vstupujeme do adventu, doby intenzivní přípravy na příchod
dnes vstupujeme do adventu, doby intenzivní přípravy na příchod Spasitele, který je
darem Otcova milosrdenství. Objevujme hodnotu ticha a mlčení, v němž nasloucháme
Božímu slovu, rozjímáme o něm a přijímáme ho za své tak, že ono vytváří náš vlastní
životní styl. Heslem tohoto roku je Ježíšova výzva: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš
Otec“ (Lk 6,36). Kéž se toto Ježíšovo slovo vtělí do našeho života, myšlení a skutků. Pak
bude Spasitel nově přicházet do našich rodin i do dnešního světa a ukáže se jako zachránce.
K tomu každému z vás žehná a všechny o modlitbu prosí

koutek pro děti
13. Pán Ježíš přichází
Dnes je začátek adventu, čtyři týdny budeme připravovat oslavy narození děťátka Ježíše. Už se
všichni na Vánoce těšíme. Vždyť k nám přijde sám Pán Bůh jako malé děťátko Ježíš v jesličkách. Jeho
maminkou byla hodná dívka Marie, která měla Pána Boha moc ráda. Věděla, že ji stále chrání, že se
ničeho nemusí bát. Ale lidé se často něčeho bojí, protože na Pána Boha zapomínají. A co ty? Bojíš se taky
něčeho? (...) Bát se máme jenom špatných věcí.
Malý Petřík už dlouho zvědavě pokukoval po maminčině šuplíku. Věděl, že tam maminka dává velké
nůžky, které používá, když něco šije. On ani sestřička je nesměli vytahovat, protože jsou ostré a docela
těžké. Ale Petřík je moc chtěl vyzkoušet. Učili se ve školce stříhat a nešlo mu to. Určitě je to těmi malými
hloupými nůžkami, mračil se. Kdybych měl pořádné, vystřihl bych stejně pěkná kolečka jako kamarád
Toník, myslel si a čekal, až maminka odejde na nákup. Sotva za maminkou zaklaply dveře, už otvíral
šuplík. Nůžky byly tak veliké, že je musel držet oběma rukama. Ale připravený papír stříhaly skoro samy.
Pak Petřík zkusil vystřihnout kolečko do závěsu a taky to krásně šlo. I na ubruse udělal různé nové otvory,
potom zkusil, jak to půjde s kobercem. Tam mu to moc nešlo, samým soustředěním mu lezl jazýček z pusy.
„No počkej, ty dostaneš," ozvala se za ním o rok mladší Hanička, když se rozhlédla po pokoji. Ale Petřík byl
v ráži. „Počkej, udělám ti účes, jaký má maminka," a už šermoval Haničce nůžkami kolem hlavy. Hanička
se strachy přikrčila, ani nedutala. Bála se o ucho. Naštěstí se na zemi objevily jen její světlé lokýnky. Když
je uviděla, spustila takový nářek, že Petřík raději utíkal nůžky honem schovat. Taky byl nejvyšší čas,
protože uslyšel v předsíni maminčiny kroky. Když se maminka rozhlédla po pokoji, věděl Petřík, že je zle.
A navíc řekla: „Tak toto musí vidět tatínek!" A tak místo, aby se na tatínka těšil, dnes se Petřík hrozně moc
bál. Co bude, až tatínek přijde? Tatínek je hodný, vždycky si spolu večer hrají, ale dnes asi nebudou
kamarádi. Co myslíš? (...)
Aktivita: Popros katechetu, kněze nebo někoho v rodině, aby ti ukázal různé obrázky Pána Ježíše.
Ten, který se ti bude nejvíce líbit, si zapamatuj. Můžeš si ho i nakreslit a nechat po celou adventní dobu
i s originálem u své postele. Nebuď zklamaný, že se ti obrázek nepodařilo přesně namalovat. Také naše
představy o Pánu Ježíši se hodně liší od toho, jaký je doopravdy.
Modlitba: Pane Ježíši, chtěl(a) bych se v těchto týdnech naučit víc poslouchat, co mi maminka
a tatínek říkají. Nauč mě, prosím, abych si s tebou uměl(a) přes den povídat tak, jako si povídám
s maminkou a s tatínkem. Chtěl bych taky tebe poslouchat. A moc tě prosím za ......................, který(á) má
teď velkou starost. Amen.

Ohlášky:
V týdnu bude první pátek v měsíci, budou adorace, příležitosti ke sv. zpovědi, a budu navštěvovat
nemocné.
Modlitební společenství bude v pátek 4. 12. od 17:30 do 19:30 h. na faře v Hustopečích. Zveme
všechny zájemce o společnou modlitbu a četbu Písma svatého.
Ministrantská schůzka bude v sobotu 5. 12. v 1000 hod. na faře v Hustopečích.
Na sobotu 5. 12. připadá adorační den pro farnost Špičky. V pravé poledne bude vystavena
Nejsvětější Svátost Oltářní k soukromé adoraci až do 1530 hod., kdy začne společná adorace. Zakončení
adoračního dne bude při mši svaté v 1600 hod. 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.
Sv. Mikuláš přijde za dětmi do kostela v Hustopečích v neděli 6. 12. po mši svaté.
Děkanátní kalendář na rok 2016 je možné si zakoupit v sakristii za cenu 55 Kč.
Fatimský apoštolát srdečně zve na Obnovu zasvěcení Neposkvrněnému srdci Panny Marie, která se
uskuteční 1. 12. ve farním kostele ve Valašském Meziříčí. Bližší informace na vývěsce.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 29. 11. do 6. 12. 2015
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Černotín
Bělotín
Heřmanice

9:30
11:00
16:00

Za Jarmilu a Františka Blažkovy
a živou a † rodinu
Za † Antonı́na Petržı́lka a rodič e zobou stran

Špičky

16:30

Hustopeče

6:15

Černotín

16:30

Za † S& tě pá nku Vašinovou, manžela
a za † sourozence

Bělotín

16:30

Za Barboru Malá tovou a † Josefa Malá ta

Hustopeče

16:30

Za Jaroslava Mayzlíka, bratra, sestru,
rodiče a dvo
Za Bohumila Kubešu, jeho 30. výročí úmrtí,
za jeho syna, živou a † rodinu Kubešovu,
Frydrychovu, Vránovu, Kubkovu

Sobota
5. 12.

Hustopeče

6:15

rorátní mše svatá

Sv. Sába

16:00

6. 12.

Špičky
Hustopeče
Černotín

Měsíční sbírka

Bělotín

11:00

1. neděle adventní

29. 11.
Pondělí
30. 11.
sv. Ondřej, apoštol,
svátek

Úterý
1. 12.

sv. Edmund Kampián

Středa
2. 12.

sv. Bibiána

Čtvrtek
3. 12.
sv. František Xaverský,
památka

Pátek
4. 12.
sv. Jan Damašský

2. neděle adventní

Adorační den

8:00
9:30

Za živou a † rodinu Vaňkovu a Vikovu
Za živou a † rodinu Kleiberovu a Zelíkovu
Za živé a † farnı́ky

rorátní mše svatá

Za † syna Jiř ı́ho, živou a † rodinu
Hošťálkovu a Vozákovu
Za živé a † farnı́ky
Za † Vá clava Barota a manželku
Za živou a † rodinu Dvorskou
a Škrobánkovu

RORÁTY - začíná doba adventní a sní jsou spojeny roráty. Rorátní mše
svaté budou v Hustopečích po celou dobu adventní v úterý (tyto mše sv. budou bez
kázání) a v sobotu v 615 hod. V ostatní dny budou roráty také v 615 hod., ale beze mše
svaté. Každý den bude pro děti připravena snídaně. Prosím ty, kdo by chtěli pomoci,
ať se přihlásí na faře. Prosím také hospodyňky, aby pokud mohou, přispěly nějakou
buchtou, koláčem či bábovkou.
P. František Antonín Dostál
Tel. na faru: mobil: 733 741 614
Webové stránky farnosti: www.ihustopece.cz/farnost/
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