Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
27. prosinec 2015
číslo 52.
ročník X.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Pastýři spěchali a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené
v jeslích.

1. čtení: Sir 3,3-7.14-17a
Žl 128

2. čtení: Kol 3,12-21

Ev.: Lk 2,41-52

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina,
kdo kráčí po jeho cestách.

Vánoce přicházejí, necháme je odejít?
Mnohým lidem je v tyto dny hezky. Někoho obdarovali, sami snad byli
obdarováni, zažili radost dětí i dospělých, připomenuli si krásné chvíle svého
dětství, zkrátka mají vánoční náladu. A kolik lidí si dnes přeje, aby tato
atmosféra pokoje a vstřícnosti, trvala stále, celý rok! Kolik lidí je přesvědčeno,
že konflikty, násilí a neštěstí jsou s vánočními svátky zcela neslučitelné! A je
dobře, že mnozí alespoň jednou za rok dojdou k přesvědčení, že lidský život
a mezilidské vztahy se nemusejí podobat stále otevřenému bojišti!
Praktický člověk si ale položí praktickou otázku: kdo to zařídí? Kdo
zařídí, aby byl pokoj mezi lidmi, dobrá vůle na všech stranách, schopnost
a ochota mnohých k hledání cest smíření? Mohou to udělat vlády? Školy?
Filozofové? Sociologové? Politici? Náboženští myslitelé a vůdci? Církve?
Ačkoliv mnozí z nich mohou mnoho dobrého udělat a také to dělají, není
v jejich moci rozprostřít krásu vánoc nad celým světem a nad celým rokem,
nad celou historií lidstva.
Co tedy? Máme se po svátcích vrátit zpět do všedního života s nepořízenou? Čekat zas na další
vánoce, na další jeden-dva dny této jedinečné idyly? Ptát se, co se to s námi v tyto dny vlastně děje, proč
se cítíme jinak - a nenalézat odpověď?
A přece snad každý z nás může poznat vyluštění této hádanky i náznak cesty, která vede dál. Ať už
jsme si toho výslovně vědomi nebo ne, vánoce znamenají setkání s láskou. S láskou Boží, která v dítěti
Ježíši přišla na svět. S láskou, která je nabízena celému lidstvu, která se ale ani jedinému člověku
nevnucuje. S láskou, která otevírá dveře víry, ale nemá žádné donucovací prostředky, kterými by donutila
zlé lidi jednat dobře. Lásku je přece možné nabídnout a na tuto nabídku odpovědět. Lásku však nelze
nařídit.
A tak si znovu položme otázku: Odejdeme z těchto Vánoc opět s nepořízenou? Zůstaneme jen u toho,
že se budeme snažit překonat zklamání a deziluzi, které přinesou všední dny po Vánocích - a budeme se
těšit na Vánoce příští? Nebo tomu bude jinak?
Nabídka je zde. Ježíš se narodil také pro tebe - ať jsi kdokoliv. Starý či mladý, šťastný nebo
nešťastný, úspěšný nebo neúspěšný. Narodil se pro tebe a k tobě chce také přijít. Chce přijít, aby ti ukázal

naději, která nezávisí na tvých schopnostech, nebo na výhrách a prohrách politických stran. Chce přijít, aby
ti otevřel cestu k bohatství, které není závislé na tvých úspěších, na kurzu koruny ani na míře inflace. Chce
přijít, aby ti ukázal, že ti může být velkoryse odpuštěno, odpuštěno v míře, kterou sám nikdo nedovedeme
realizovat, ale všichni po ní toužíme.
Chce přijít nejdříve ve svých slovech, ve slovech Bible. Jejich význam ti pomohou pochopit druzí
křesťané, kteří ti dosvědčí i jejich pravdivost.
S Ježíšem Kristem může začít slavit trvalé svátky pokoje a smíření ve tvém nitru. Trvalé Vánoce. Svět
se v tobě může začít měnit. Není to málo? Na první pohled to mnoho neznamená. Vždyť kolik toho svět
nabízí! Ale ve skutečnosti to znamená všechno. Každý z nás totiž může začít měnit svět k lepšímu jen
z vlastního nitra - jinak bude druhé trápit a rozmnoží už tak dost velkou řadu trápení.
Nerezignuj. A nemysli si, že když o křesťanství něco víš, víš už všechno. Je třeba se osobně poznat
s Ježíšem. Otevři Bibli. Vyhledej křesťany, kteří žijí ze své víry. Začni slavit své osobní Vánoce - své
setkání s Ježíšem, který se pro tebe narodil. Neváhej. Nečekej. Nikdo nemáme neomezený čas pro hledání
pravdy a plného života.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 27. 12. do 3. 1. 2016
Liturgický
kalendář
Neděle
27. 12.
Svatá Rodina

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

8:00

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

8:00
9:30
9:30

Za † Františ ka Kelara, ž ivou a † rodinu

Při bohoslužbách bude
obnova manželských slibů

Hustopeče
Černotín
Špičky
Bělotín

Čtvrtek
31. 12.

Hustopeče

8:00

Hustopeče
Černotín
Bělotín

8:00
9:30
11:00

Sobota
2. 1.

Černotín

17:00

sv. Basil Veliký a Řehoř
Naziánský, památka

Heřmanice

18:30

Neděle
3. 1.
2. NEDĚLE PO
NAROZENÍ PÁNĚ

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

Na úmysl dárce
Za ž ivé a † farnı́ky
Volná intence

sv. Silvestr I.

Pátek
1. 1.
Matky Boží Panny
Marie, slavnost

Měsíční sbírka

❄

Za ž ivé a † farnı́ky
Volná intence
Za † Antonína Kaňovského, rodiče
a živou a † rodinu

Volná intence
Za † Ludmilu Hýžovou, manžela,
vnuka Jana, živou a † rodinu a dvo

Ohlášky:
Tříkrálová sbírka bude probíhat v Hustopečích v sobotu 2. 1. od 1300 hod.
Tel. na faru: mobil: 733 741 614
Webové stránky farnosti: www.ihustopece.cz/farnost/
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