3. neděle adventní
13. prosinec 2015
číslo 50.
ročník X.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!
Pán je blízko.

1. čtení: Sof 3,14-18a

2. čtení: Flp 4,4-7

Ev.: Lk 3,1-6

Plesejte a jásejte,
neboť nad vámi vládne Svatý Izraele.
Iz 12

V adventu vyhlížíme Toho,
který osvěcuje a proměňuje náš život
V adventu si do bytu dáváme adventní věnec, na
kterém postupně rozsvěcujeme čtyři svíce, které
symbolizují Ježíše Krista jako Světlo, které osvěcuje
náš všední život. Adventní věnec je zároveň
i symbolem věnce vítězů. Dáváme si jej proto do bytu
s důvěrou v to, že se náš život ve spojení s Bohem
zdaří, že Bůh scelí a narovná vše zlomené a nalomené
v našem životě, že nakonec v našem životě zvítězí
dobro, láska a světlo…
V adventu vyhlížíme Toho, který osvěcuje
a proměňuje náš život, a který naplňuje naše nejhlubší
touhy. Náš život se ale může zdařit jen tehdy, jestliže hledíme na něco většího, na Boha, který přebývá
v nás a mezi námi a spojuje nás navzájem hlouběji, než to dokážou naše city.
V adventu slavíme a očekáváme Kristův příchod. V tomto očekávání máme přicházet i k sobě samým.
Máme vstoupit do vlastního srdce, v němž již Kristus přebývá. Když do něj dospějeme, pak zde zažijeme
společenství s Kristem.
Očekávání Kristova příchodu má různé stránky. Nyní, v tomto okamžiku, čekáme na jeho příchod do
svého srdce. Očekáváme ale i jeho konečný příchod při konci světa. A čekáme také na jeho příchod během
svého vlastního umírání. Když zemřeme, svět pro nás končí. Tak zažíváme ten příchod, na který nyní
čekáme. A tak má Kristův příchod také co do činění i s naším umíráním. Jde ale o čekání plné naděje,
takové čekání, které rozevírá doširoka naše srdce. Očekávání Ježíšova příchodu v adventní době může
naše srdce rozevřít a osvobodit pro to, aby v něm již dnes mohl přebývat Bůh.
V adventní době říká Bůh každému z nás: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým
jménem, jsi můj“ (Iz 43,1).

koutek pro děti
14. Boží slovo připravuje cestu pro Ježíše
Úplně na začátku v Písmu svatém je vyprávění o tom, jak Bůh stvořil svět. Víš už něco o těchto
událostech? (...) Pokaždé, když mělo vzniknout něco nového, třeba světlo, moře, rostliny, je tam napsáno:
„Bůh řekl, a stalo se tak." Boží slovo má takovou moc a sílu, že jím vznikl celý svět, který vidíš kolem sebe.
Dokážeš vyjmenovat další věci, které vytvořil Bůh, a člověk to nedokáže? (...) Boha na začátku nemohl
nikdo slyšet, a přesto se všechny věci na jeho pokyn daly samy do pohybu a začaly se chovat podle Božího
přání a řádu, který vložil do přírody. Dnes tomu řádu říkáme zákony přírody. Fungují spolehlivě a vědci
neustále objevují nové a nové dokonalé mechanismy. Viděls v televizi nějaké nové objevy? (...) Příroda
svého Stvořitele poslouchá, horší je to s člověkem. Určitě si vzpomeneš, že už první lidé, Adam a Eva,
Pána Boha neposlechli. Lidé by si rádi dělali, co je napadne, ale velmi často je napadají věci nedobré;
potom ubližují druhým, něco pokazí a zapomínají při tom úplně na svého dobrého Boha Hospodina.
Protože se ale Pán Bůh o nás stará, vybral si občas proroka a promluvil k němu. Proroci pak oznamovali
ostatním lidem Boží plány, pobízeli je, aby zlepšili své chování. Boží slovo mělo vždy velikou moc. Prorok,
který ho přinášel, dělal v jeho síle také veliké skutky; lidé jim říkali zázraky.
Dnešní evangelium vypráví o Janu Křtiteli, muži, který žil na poušti. Co je nebo není na poušti? (...) Je
tam veliké ticho, prostor pro modlitbu. A právě tam k Janovi Bůh promluvil. Evangelium píše: „K Janovi se
stalo Boží slovo". To slovo mělo opět proměnit svět. Jan v sobě pocítil sílu, velkou odvahu a nadšení. Šel
k řece Jordánu a tam učil lidi, jak mají změnit svůj život, aby se mohli setkat s Pánem Ježíšem jako
s Mesiášem, na kterého čekají, a zamilovali si ho. Nebál se mluvit přísně ani k boháčům, farizeům nebo
dokonce ke králi Herodovi. Jana předtím nikdo neznal, ale Boží slovo, které se v něm usadilo, přitahovalo
k řece každý den veliké zástupy posluchačů. Ti si poslechli Janovo kázání, litovali svého špatného chování
a na znamení změny se nechávali v řece Jordánu pokřtít. Když pak odcházeli domů, měli mnohem víc rádi
jeden druhého, svět jim připadal krásnější a začali se těšit na příchod slibovaného Mesiáše - Božího Syna,
který jim ukáže Boží lásku.
Aktivita: Máte doma Bibli? Otevři si ji na začátku a přečti si příběh o stvoření světa.
Kterou svoji špatnou vlastnost bys nechal nejraději ve vodě Jordánu, kdybys u něho tenkrát stál? Pokud
ještě nechodíš ke svátosti smíření, namaluj si na A4 velkou řeku a tuto svoji vlastnost do ní napiš. Během
adventu s ní určitě dokážeš úspěšně bojovat a zvítězit nad ní.
Modlitba: Náš Bože, ty mě máš moc rád a chceš, abych se i já setkal s tvým Synem Pánem Ježíšem. I já
se pak budu cítit šťastný a spokojený. Pomoz mi, prosím, abych nedělal špatné věci, které všechny mrzí,
ale nauč mě být veselý a na každého se těšit. Amen.

MODLITBA ZAMILOVANÉ DUŠE
Sv. Jan od Kříže
Pane Bože, můj milovaný!
Vzpomínáš-li dosud na mé hříchy a nehodláš proto udělat, oč tě prosím, nalož s nimi, můj
Bože, podle své vůle, což je to, co nejvíc chci, a projev mi tak svou laskavost a milosrdenství
a budeš i v nich poznán.
A jestliže čekáš na mé skutky, abys na jejich podkladě vyhověl mé prosbě, poskytni mi je ty
a vykonej je ve mně, i ty strasti, jaké bys chtěl přijmout, a staniž se.
A jestliže na mé skutky nečekáš, na co čekáš, nejmilostivější Pane můj? Proč otálíš? Neboť
bude-li nakonec to, oč tě jménem tvého Syna žádám, milost a milosrdenství, vezmi si můj groš,
když ho chceš, a dej mi toto bohatství, vždyť ty také je pro mě chceš.

Kdo se bude moci zbavit nízkých způsobů a životních podmínek,
jestliže ho ty nepozvedneš k sobě v čistotě lásky, Bože můj? Jak se k tobě
pozvedne člověk zplozený a vyrostlý v nízkostech, jestli-že ho nepozvedneš
ty, Pane, rukou, kterou jsi ho stvořil?
Nevezmeš mi, Bože můj, cos mi už jednou dal ve svém jediném Synu
Ježíši Kristu, v němž jsi mi dal všechno, co chci; proto se budu těšit, že mě
nenecháš dlouho čekat.
Na co ještě čekáš, když ve svém srdci můžeš milovat Boha hned teď?
Moje jsou nebesa a má je země; moji jsou lidé a moji jsou hříšníci;
andělé jsou moji a Matka Boží a všechny věci jsou moje, i sám Bůh je můj a pro mne, protože
Kristus je můj a celý pro mne. Co tedy žádáš a hledáš, duše má? Tohle všechno je tvoje
a všechno je to pro tebe. Nezabývej se maličkostmi ani nedbej na drobty, které padají ze stolu
tvého Otce.
Vyjdi ven a raduj se ve své slávě; skryj se v ní a těš se z ní a splní se tužby tvého srdce.

ÚZKÁ CESTA K DOKONALOSTI
Způsob, jakým se dojde všeho
Abys došel toho, co nevíš, musíš jít cestou, na níž nevíš. Abys došel toho,
z čeho /zatím/ nezakoušíš potěšení, musíš jít cestou, na níž nezakoušíš potěšení.
Abys došel toho, co nemáš, musíš jít cestou, na níž nemáš. Abys došel toho, co
nejsi, musíš jít cestou, na níž nejsi.
Způsob, jak lze mít všechno
Abys došel toho, že budeš vědět všechno, nechtěj vědět o ničem nic. Abys
došel potěchy ve všem, nechtěj mít potěchu z ničeho v ničem. Abys došel toho,
že budeš mít všechno, nechtěj mít nic z ničeho. Abys došel toho, že budeš vším,
nechtěj být v ničem ničím.
Způsob, jak se nepřipravit o plnost všeho
Když se věnuješ něčemu, již se nenoříš ve vše. Neboť abys došel ode všeho
ke všemu, musíš úplně opustit vše. A až dojdeš toho, že budeš to vše mít, musíš
to mít, aniž co budeš chtít. Neboť chceš-li mít /i jen/ něco z čehokoli, nemáš svůj
poklad zcela v Bohu.
Znamení, že člověk má vše
V této nahotě ducha najde člověk klid a odpočinek. Protože totiž /v ní/ po
ničem nedychtí, duchovně ho nepudí nic směrem vzhůru a nezatěžuje ho nic
směrem dolů. Je přece v těžišti své pokory. Vždyť když po něčem dychtí, právě
tím sám sebe souží.

Ohlášky:
Předvánoční zpověď: Špičky – pondělí od 1530 hod., Černotín – středa od 1530 hod. a Bělotín – čtvrtek
od 1530 hod. Hustopeče – pátek 18. XII. od 1500 hod. – zpovídá P. Vratislav Kozub. Zpovídá se do mše sv.
V případě zájmu i po bohoslužbě.
Modlitební společenství bude v pátek 18. 12. od 17:30 do 19:30 h. na faře v Hustopečích. Zveme
všechny zájemce o společnou modlitbu a četbu Písma svatého.
Děkanátní kalendář na rok 2016 je možné si zakoupit v sakristii za cenu 55 Kč.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 13. 12. do 20. 12. 2015
Liturgický
kalendář
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Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Černotín
Bělotín
Černotín
Špičky

9:30
11:00
14:00
16:30

Hustopeče

6:15

Černotín

16:30

Bělotín

16:30

13. 12.

Pondělí
14. 12.
sv. Jan od Kříže, památka

Úterý
15. 12.

Úmysl mše svaté
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
Requiem za † Jaroslava Rýpara
Volná intence

rorátní mše svatá

sv. Maria Crucifixa di Rosa

Středa
16. 12.

sv. Albína

Čtvrtek
17. 12.

Za † Vá clava a Ladislava Vladař e, rodič e
a živou rodinu
Volná intence

sv. Lazar

Pátek
18. 12.

Hustopeče

16:30

Hustopeče
Černotín

6:15

rorátní mše svatá

17:00

Za živé a † farnı́ky

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

sv. Malachiáš

Sobota
19. 12.
bl. Urban V.
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20. 12.

Za Františka Vozáka, dvoje rodiče, bratra,
Jána Kostroše a za živou rodinu
Za † rodič e Urbiš ovy a celou rodinu,
za † rodinu Frydrychovu, Mroč kovu,
Vránovu a Kubešovu

Na poděkování PB s prosbou o dar zdraví
a další Boží pomoc a požehnání
Za † Josefa Sů kala k 20 vý roč ı́ ú mrtı́
a živou a † rodinu
Na poděkování PB za dar života s prosbou
o další Boží požehnání do dalších let

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/
ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín v nákladu 330 kusů. Vydává
P. František Antonín Dostál.

