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Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Rosu dejte, nebesa, shůry, právo ať se
vyleje jako déšť z oblak; ať se otevře země
a zplodí spásu!

1. čtení: Mich 5,1-4a
Žl 80

2. čtení: Žid 10,5-10

Ev.: Lk 1,39-45

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

Nebojte se! Hle, zvěstuji Vám velikou radost:
Dnes se vám narodil Spasitel – Kristus Pán.
Nebesa hlásají jeho spravedlnost
a všechny národy vidí jeho slávu.
04J
Radostné a pokojné Vánoce prozářené světlem
narozeného Krista přeje a do nového roku 2016
vyprošuje hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie

koutek pro děti
15. A co máme dělat my?
„Děti, dnes se dáme do úklidu, za chvíli budou Vánoce!“ Už jste slyšeli maminku něco takového říkat?
(...) Možná byste raději slyšeli, že zavelí: „Dáme se do pečení cukroví,“ ale nedá se nic dělat. Bude se
uklízet. „Proč se musí uklízet?“ mračí se malý Jeník. A co myslíš ty? (...)
To se ví, že by Vánoce začaly i bez naší práce. Ale kdybychom se na ně nepřipravili, asi by se nám
moc nelíbily. Prázdná lednička, žádné dobroty, špína i na kuchyňském stole, ušmudlané oblečení. Takhle
se přece na žádné oslavy nikdo nechystá. Představ si, že by u vás zazvonil telefon. Maminka by úžasem
vykulila oči, protože by se jí ve sluchátku představil jeden slavný herec. Řekl by jí, že k vám chce zítra přijít
na oběd. No to by bylo běhání a shánění. Ale o Vánocích má přijít někdo mnohem důležitější než všichni
prezidenti, fotbalisti, hokejisti a zpěváci dohromady. Kdo je to? (...)
Už Jan Křtitel na poušti povzbuzoval všecky lidi, aby se na příchod Pána Ježíše pořádně připravili.
Říkal jim, že přijde Syn Boží, pro kterého je nejdůležitější, když slyší, jak si lidé říkají třeba: „Ukaž, já ti
pomohu,“ nebo „Co ode mne potřebuješ?“ nebo „Mám tě rád a chci ti něco darovat.“ Pro Božího Syna si
každý připraví ve svém domě místo tím, když dělá dobré skutky a často se modlí. Podle vůně v domě
poznáme, co se v kuchyni vaří nebo peče, a hrneme se ke stolu. Ale Pán Ježíš podle vůně v domě pozná,
kdo se modlí často a rád a kdo to dělá jen z povinnosti a donucení - to je pro něj jako připálená omáčka.
Nedá se použít. A když se v domě dokonce zpívá nebo nacvičuje zpěv nebo muzika na vánoční
vystoupení, třeba při mši svaté, to je jako vůně opravdického dortu - bez něj žádná pořádná slavnost ani
nemůže být.
Jan Křtitel si s Pánem Ježíšem opravdu rozuměl. Nejen proto, že byli příbuzní - bratranci, ale hlavně
proto, že oba společně ukazovali lidem, jak je důležité přestat dělat zlé věci a víc pomáhat lidem kolem
sebe, modlit se za ně a nebýt sobecký. Třeba můžeš přiběhnout za dědečkem, jen tak ho pozdravit a zeptat
se, jak se má, pomoct, když má maminka plné ruce práce, postarat se o mladšího sourozence. Nebo zajít
za nemocnou babičkou a něco veselého jí povyprávět. Možná se spolužákovi ve škole nedaří zvládat
písmenka a potřebuje povzbudit, taky pan farář ve všední den by určitě přivítal ochotného ministranta.
A zkus se nerozčilovat, když se druzí nesnaží tolik jako ty. Není důležité, co druhý nedělá, ale je důležité,
co děláš ty.
Aktivita: Se staršími sourozenci nebo podle knížky zkus vyrobit nějaké pěkné přání nebo vánoční ozdoby.
Třeba ježečky ze staniolu. Pak si vyber člověka, kterému budeš v tomto týdnu denně pomáhat a modlit se
za něho. A těsně před Vánoci mu svůj dárek předej.
Modlitba: Pane Ježíši, já nestihnu ani pořádně pomáhat doma mamince. Proto ti moc děkuji, že ty
pomáháš úplně každému, že se na nás těšíš a že se raduješ, když se na tvůj příchod připravujeme. Ať se ti
u nás líbí. Amen.

Zapomínáme na poselství Vánoc
V horečném tempu vánoční doby míváme sklon zapomínat na poselství a příslib, které Vánoce
zvěstují. Velmi často býváme v zajetí toho, co všechno ještě musíme stihnout na poslední chvíli.
Pospícháme, tlačíme a strkáme se a málem že srážíme lidi shánějící ten extra dárek, který si my vážně
nemůžeme dovolit.
Mohl by být všechen ten spěch a shon satanovou pomstou Bohu nebo jeho odvetným tahem za
Vtělení - zrození Syna Božího? Satan nás všechny oslepuje třpytem a leskem, zvoněním zvonků
a cinkáním pokladen v obchodech. Přestali jsme dbát na význam Vánoc – poselství míru mezi všemi
muži a ženami, příslib radosti lidem dobré vůle.

Opravdová krása Vánoc se spíše nachází v jednoduchosti - jednoduchosti pramenící z uvědomění
a umění naslouchat. Neboť čím více nasloucháme okolnímu světu, tím plněji si uvědomujeme nesnáze
a bolesti, hněv, vypětí a vyčerpání, kterými muži a ženy trpí. A právě poselství a příslib Vánoc může
přinést naději malým a zbloudilým; poraněným, ukřivděným, týraným a zlomeným.
Jedním z největších darů, jež můžeme přinést světu, každému muži, ženě či dítěti, které
potkáme v této vánoční době, je „prokazovat laskavost a konat nezištné krásné skutky“. Vzpomínám
si na humoristický seriál kreslíře Johnnyho Harta uvedený před několika lety, ve kterém vystupuje
postava Wileyho hledajícího odpovědi na nejzávažnější otázky života. Jedna z těch otázek je velmi
jednoduchá, a přesto současná. Na prvním obrázku se Wiley ptá: „Co se stalo s laskavostí?“
A pokračuje těmito verši:
„Proč lidi nelitují síly,
aby jiným trable způsobili?
Proč schválně druhým štěstí hatí,
ač vědí, že se jim zlo dvakrát vrátí?
Proč tak rádi zraňujeme
i ty, které milujeme?
Proč člověk milá slova sotva svede?
Vždyť jedna rána k druhé vede.
Proč se nechováme, jak nám velí
jeden slogan známý?
Veďme si tak, jak bychom chtěli,
aby se jednalo s námi.
Proč chyby druhých nám tak vadí,
jeden sotva uvěří..,
Odpuštění a láska vystrnadí
satanův zadek ze dveří.“
Darujte o příštích Vánocích dar, který má trvalou hodnotu, dar, který vás nadlouho přežije.
„Prokazujte laskavost a konejte nezištné krásné skutky.“ Jen do toho, zkuste to! Pro vás je to jen
maličkost. Ale jsem si jist, že lidé kolem vás budou udiveni a svět bude ohromen. Jen do toho, buďte
laskaví ostošest. Takové šoky svět moc potřebuje.
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Ohlášky:
Příprava kostela na Vánoce v Hustopečích bude ve středu 23. 12. v 1300 hod. Přijďte
všichni, kdo byste se chtěli zapojit do zdobení stromků a stavby betléma.
Poslední roráty budou ve čtvrtek 24. 12. v Hustopečích. Děti dostanou poslední kytičku.
Pro ty, co budou mít nejvíce kytiček, jsou připraveny odměny. Tradiční čas zůstává 615 hod.
Svatou zpověď můžete vykonat buď po osobní domluvě, nebo na Štědrý den mezi 8 a 10 hod.
Betlémské světlo si můžete odnést do svých domovů buď po rorátech, nebo během
troubení.
Přijďte si poslechnout na Štědrý den v 1630 hod. tradiční troubení koled z věže kostela
v Hustopečích.
Všichni jste srdečně zváni na vánoční koncert dechové hudby Lidečanka, který bude
v sobotu 26. prosince v 1500 hod. v kostele v Hustopečích.
Děkanátní kalendář na rok 2016 je možné si zakoupit v sakristii za cenu 55 Kč.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 20. 12. do 27. 12. 2015
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

Pondělí
21. 12.

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

Heřmanice

16:30

Za živou rodinu Michalíkovu, s prosbou
o ochranu Panny Marie a vedení DS

Úterý
22. 12.

Hustopeče

6:15

Hustopeče

6:15

Bělotín
Černotín
Špičky
Hustopeče

15:00
20:30
22:00
22:00

Hustopeče

8:00

Černotín
Špičky

9:30

Bělotín

11:00

Hustopeče

8:00

Černotín
Špičky
Bělotín

9:30
9:30
11:00

4. neděle adventní

20. 12.

sv. Petr Kanisius
sv. Servul

Středa
23. 12.
sv. Jan Kentský

Čtvrtek
24. 12.
Štědrý den

Pátek
25. 12.
Narození Páně
slavnost

Sobota
26. 12.
sv. Štěpána, prvomučedníka
svátek

Neděle
27. 12.
Svatá Rodina
Při bohoslužbách bude
obnova manželských slibů

9:30

Úmysl mše svaté

rorátní mše svatá
Na úmysl dárce

rorátní mše svatá
Za novorozené děti a jejich rodiče
Za † manželku
Na úmysl dárce
Za † kně ze, kteř ı́pů sobili v naš ı́farnosti
Za † Marii Plesnı́kovou, manžela, syna,
rodiče z obou stran a dvo
Za † Františ ku S1 pů rkovou, † manž ela a dvo
Za † rodinu Hruš kovu, za rodinu Humplı́kovu,
za dar zdravı́a za ž ivou a † rodinu a dvo
Na úmysl dárce
Za Štěpánku Zemánkovou a živou rodinu
Za ž ivou a † rodinu Klé zlovu, Balcarovu
a Húdkovu a dvo
Na úmysl dárce
Volná intence
Volná intence

Hustopeče

8:00

Za † Františ ka Valá š ka, za Bož ı́pomoc a ochranu
Panny Marie pro živou rodinu a za dvo

Černotín

8:00

Za † Františ ka Kelara, ž ivou a † rodinu

Špičky

9:30

Na úmysl dárce

Bělotín

9:30

Za živé a † farnı́ky
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