2. neděle adventní
6. prosinec 2015
číslo 49.
ročník X.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Hle, Pán přijde spasit lidi všech národů a k
radosti vašeho srdce dá, že uslyšíte jeho
mocný hlas.

1. čtení: Bar 5,1-9
Žalm 126

2. čtení: Flp 1,4-6.8-11

Ev.: Lk 3,1-6

Velkou věc s námi učinil Hospodin,
naplnila nás radost.

Slabiny pozitivního myšlení
Často býváme svědky, jak někdo vykládá něco
špatného o sousedovi nebo kolegovi z práce.
Vyvolává to v nás na souseda či kolegu rozhořčení.
Jak jenom může být takový, jak jen se může takhle
chovat? Vždyť se chová nemožně. Je to špatný člověk
a zaslouží si pohrdání.
Až příliš snadno se ocitáme v nebezpečí, že uvěříme slovům vyřčeným o druhých, že tyto lidi odsoudíme a že na ně začneme rozzlobeně nadávat. Při
tomto pokušení bychom si měli připomínat zákaz:
„Nebudeš šířit lživou výpověď.“(Ex 23,1). Budeme-li si jej opakovat, možná se nám pozvolna
začnou otevírat oči. Můžeme tak poznat, že skutečnost nemusí zcela odpovídat slovům
pomlouvačů. Probereme se a dostaneme odvahu podívat se na druhého vlastníma očima, nikoli
očima pomlouvače.
Každý z nás si v sobě neseme vždycky dva protipóly: strach i důvěru, lásku i agresi, kázeň
i nekázeň, zbožnost i bezbožnost, svatost i světské smýšlení. Postavíme-li proti svým negativním
myšlenkám slovo Bible, povede nás k setkání s důvěrou, láskou, silou a tím svatým, co je v nás,
i když se právě silně hlásí o slovo to nesvaté.
Tuto metodu, kterou popisuje ve své knize „Antirrhetikon“ psycholog mezi prvními mnichy
jménem Evagrius Ponticus (345-399) je zapotřebí odlišit od moci pozitivního myšlení, které je
v současnosti praktikováno. Moc pozitivního myšlení se snaží eliminovat z člověka násilně

všechny jeho negativní myšlenky a nahradit je myšlenkami kladnými. Tím se ovšem jedinec
dostává pod tlak, že zkrátka musí vidět všechno jen a jen pozitivně. Neodpovídá to skutečnosti
a mnozí tak už na metodě pozitivního myšlení ztroskotali. V takovém případě se ale velice
důrazně přihlásí o slovo negativní pól, a tím často bývá deprese.
Můžeme zde čerpat z osvědčených zkušeností starých mnich, kteří jsou v takovém případě
realističtější a lidštější. S negativními myšlenkami jednoduše počítají a připouštějí si je. Následně
do nich ovšem řeknou nějaké slovo z Bible, které proti zraňujícímu působení myšlenky nasazuje
uzdravující moc Božího slova.
Pokušení nás bude provázet neustále. Měli bychom s tím počítat, nesnažit se nad ně
povyšovat a nedomnívat se, že jsme ve svém duchovním životě či ve schopnosti pozitivně myslet
dospěli tak daleko, že pro nás negativní vzorce myšlení nepředstavují už vůbec žádný problém.
Když se v nás tu a tam přihlásí o slovo myšlenky bláznivé a možná i dost nepříjemné, se
kterými se nemůžeme moc chlubit, přijměme to jako skutečnost. Neodsuzujme se kvůli nim,
nehodnoťme je, ale jednoduše proti nim v důvěře a s humorem postavme nějaké slovo z Bible.
V Bibli nám Bůh daroval lékařskou knihu, jejíž slova se hodí i na naše neuspořádané myšlenky.

Naše dobré jednání není dobré jen pro druhé,
ale je dobré i pro nás samé
Roztáhl jsem záclony a podíval jsem se ven z okna teplého a tmavého motelového
pokoje. Přál jsem si, aby naše tři malé děti ještě chvilku spaly. Bílé sněhové vločky
pomalu usedaly na auta zaparkovaná před motelem. Zimní slunce začalo osvěcovat
chladnou a divokou scenérii.
Protože jsme se chystali navštívit Carlsbadské jeskyně, oblékli jsme naše tři děti –
všechny mladší deseti let – do teplých bund. Všechny tři byly ze sněhu nadšené a těšily
se na den, který je čekal. Po snídani jsme je naložili do auta a vyrazili směrem
k jeskyním. Sníh foukal přes dálnici, ale nevytvářel na ní souvislou vrstvu. To se ovšem
změnilo, jakmile jsme odbočili na vedlejší silnici.
Před branou, za níž pokračovala silnice do zhruba deset kilometrů vzdáleného parku,
stálo auto Národní správy parku. Tři strážci se čvachtali v mrznoucí břečce. Každý z nich
se zastavil u jednoho z aut, která stála před námi. Vypadalo to, že někteří řidiči se s nimi
přou. Když přišla řada na nás, přistoupil ke mně mladý muž v uniformě strážce parku.
Vypadal unaveně. Zdálo se, že je mu zima a že je nervózní. Dovedl jsem si představit, že
by se mnohem raději věnoval své obvyklé činnosti, k níž patřilo odpovídat na zvídavé
otázky návštěvníků parku. Dnes byl poslem špatných zpráv.
„Dobré dopoledne, pane. Je mi líto, ale serpentiny vedoucí do parku nejsou dnes pro
auta bezpečné. Park je uzavřen přinejmenším do zítřka. Když si zítra zatelefonujete,
dostanete informace o aktuální situaci.“ Nehodlal jsem se s ním o faktech nějak přít.
„Děkujeme za zprávu. Musí vám být zima“, odpověděl jsem. Zdálo se, že se mu ulevilo.
„Díky, pane. Přeji vám pěkný den.“ Otočili jsme auto a vydali se nazpět k motelu.
Všiml jsem si, že cestou míjíme kavárnu. „Co kdybychom si dali horkou čokoládu
a po ní zamířili na bazén v našem motelu?“ navrhnul jsem. „Hurá, tati! To bude skvělé!“

radovaly se naše děti. Vstoupili jsme do restaurace a ovanula nás vůně horké čokolády
a kávy. Bylo tam plno – všude rodiny v zimních kabátech, čepicích a šálách. Když jsme
se posadili, vyhlédl jsem z okna na chladnou zasněženou krajinu a uvědomil jsem si, že
až se jako rodina budeme cachtat ve vyhřívaném krytém bazénu, bude nám mnohem
příjemněji než oněm třem strážcům, kteří tam musí celý den trčet. Pak jsem dostal nápad.
„Miláčku, co kdybychom těm strážcům dovezli horkou kávu?“ otočil jsem se na svou
ženu. „To je dobrý nápad!“ řekla manželka a už objednávala tři kávy s sebou navíc.
Naložil jsem kávy na lepenkový tácek a obklopil jsem je smetánkami a baleným cukrem.
Nasedli jsme do auta a zamířili k bráně parku. Objel jsem šňůru aut a zastavil u brány.
Vzal jsem kávu a šel k nejbližšímu strážci.
„Chlapi, musí vám tu být zima. Říkali jsme si, že byste si možná dali kávu.“ Strážce
byl evidentně překvapený. Vykoktal: „Opravdu děkuji. Moc děkuji.“ Z auta jsme pak viděli,
jak zanesl kávu svým kolegům. Něco se ve mně pohnulo, když jsem se za nimi zadíval.
Vidět jejich radostné obličeje bylo možná lepší než výlet do kaňonu.
Proč je nám dobře, když projevujeme laskavost? Proč je to tak překvapivé pro lidi,
kteří jsou jejími příjemci? Mám-li být upřímný, musím se přiznat, že někdy bývám stejně
otrávený a stejně nepříjemný jako řidiči, kteří se se strážci hádali. Všichni kráčíme
životem se svými vlastními plány. Druhé lidi, kteří nám je zkříží, považujeme za nepřátele,
ačkoli oni se mnohdy jen snaží dělat svou práci. Pak se k nim ovšem chováme ošklivě
a nedbáme na to, co vlastně prožívají.
Mnohokrát vidíme lidi pouze v jejich rolích. Jsou to strážci parku, prodavačky,
bankovní úředníci – a kdovíco ještě. Zapomínáme, že jsou to v první řadě lidé – matky,
dcery, bratři, přátelé… Onoho dne mi došlo, že když přicházím do styku s lidmi, měl bych
chápat, že jsou něco víc než zaměstnanci, měl bych v nich vidět lidské bytosti, ba
dokonce i přátele. A pak nás život začne ještě více těšit! Obdarováním druhého totiž
obdarováváme i sami sebe.
Někdy se necítíme na to, vykonávat „veliké“ věci. Nenechme se ale odradit! Život se
totiž skládá z malých a každodenních situací, pro které není problém se rozhodnout a „mimoděk“ je vykonat. Účinek je pak mnohdy větší, než kdybychom
čekali na příležitosti „velké“ a mnoho „nepatrných“ by nám tak uteklo mezi prsty... Jednou
bychom mohli zjistit, že kvůli čekání nám utekl i celý život...
Ohlášky:
Intence na I. pololetí roku 2016 si můžete nechat zapsat v sakristii.
Pečení vánočních perníků se uskuteční 11. XII. od 1500 hod. na faře. Zvány jsou všechny děti ze
všech farností.
Děkanátní kalendář na rok 2016 je možné si zakoupit v sakristii za cenu 55 Kč.
Do společenství adorátorů olomoucké arcidiecéze „Eucharistická hodina“ se můžete zapsat ještě do
další neděle, tj. do 13. XII. Zápisové archy jsou v sakristii.
CPR Jitřenka zve na Adventní duchovní obnovu s Františkou Böhmovou na téma O naději. Obnova
se koná v Hranicích na faře 11. prosince od 17 hod. Po přednášce, asi v 18.30 hod. bude možnost tiché
adorace v kostele. V 19 hodin začnou v kostele v Hranicích „Modlitby Taizé“, na které vás zvou animátoři
hranického děkanátu. Jste srdečně zváni na tento adventní podvečer s Pánem.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 6. 12. do 13. 12. 2015
Liturgický
kalendář
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6. 12.
Měsíční sbírka

Pondělí
7. 12.
sv. Ambrož, památka

Úterý
8. 12.

Panny Marie počaté bez
poskvrny prvotního
hříchu, slavnost

Středa
9. 12.

sv. Valerie

Čtvrtek
10. 12.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče
Černotín
Bělotín

8:00
9:30
11:00

Špičky

8:00

Hustopeče

6:15

Černotín

16:30

Za Václava Matějíčného a rodiče

Bělotín

14:00

Requiem za † Ivetu Šimkovou

Hustopeče

16:30

Za † Františka Bartošíka k nedožitým
80. narozeninám, rodiče a živou rodinu
Za † Josefa a Marii Kurovcovy, rodiče
a sourozence z obou stran

Hustopeče
Špičky

6:15

Za živé a † farníky
Za † Václava Barota a manželku
Za živou a † rodinu Dvorskou
a Škrobánkovu
Volná intence

Za † Bohumila Janovského, manželku,
snachu Dobromilu a dvo

sv. Eulálie

Pátek
11. 12.
sv. Damas (Hostivít)

Sobota
12. 12.
Panna Maria Guadalupská
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16:00

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

13. 12.

Za † Františ ku Zemá nkovou, ž ivou rodinu a dvo
Za živé a † farníky
Za † Oldřicha Frydrycha, bratra Jaroslava,
sestru Boženu, snachu Marii,
rodiče Novákovy a Frydrychovy,
manželé Jaroslava a Annu Davidovy,
živou a † rodinu a dvo
Za † Květoslava Valentu, rodiče z obou stran
a živou rodinu
Za † rodinu Ripperovu a rodič e z obou stran

RORÁTY - provází nás dobou adventní. Rorátní mše svaté jsou v Hustopečích po
celou dobu adventní v úterý (tyto mše sv. jsou bez kázání) a v sobotu v 615 hod.
V ostatní dny jsou roráty také v 615 hod., ale beze mše svaté. Děti sbírají kytičky, které
mohou doma vybarvit a průběžně lepit na připravenou namalovanou cestu v kostele.
Ten, kdo bude mít nejvíce kytiček, bude 24. XII. odměněn. Každý den je 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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