2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
3. leden 2016
číslo 1.
ročník XI.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Když hluboké ticho všechno objímalo a noc ve svém běhu
k polovině došla, tvé všemocné slovo, Bože, sestoupilo
z královského trůnu z nebe.

1. čtení: Sir 24,1-4.12-16
Žl 147

2. čtení: Ef 1,3-6.15-18

Ev.: Jan 1,1-18

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.

Slovo přijalo naše lidství z Marie
Slovo se ujalo Abrahámových potomků, proto se ve
všem muselo připodobnit bratřím, říká apoštol, a vzít na sebe
tělo podobné našemu. Právě proto je tu Maria, aby z ní toto
tělo přijalo a jako vlastní je za nás obětovalo. Písmo
připomíná narození a říká, zavinula ho do plének. Byly
blahoslaveny prsy, které ho živily, Byla také přinesena oběť,
protože lůno otevřel, prvorozenec. Gabriel jí to zvěstoval
jednoznačně, když neřekl prostě, co se narodí v tobě, aby to
nebudilo dojem, že bylo tělo do ní vloženo zvenku, ale řekl
z tebe, aby dal podnět k víře, že ten, který se narodí, narodí
se z ní.
Stalo se to tak proto, aby Slovo přijalo naše lidství,
přineslo je v oběť a zcela strávilo, a potom nám dalo účast na
svém božství; takže apoštol mohl napsat tato slova: Toto tělo
porušitelné musí na sebe vzít neporušitelnost, a toto tělo
smrtelné musí na sebe vzít nesmrtelnost.
To není žádný výmysl, jak se někteří domnívají, naprosto ne! Spasitel se přece opravdu stal
skutečným člověkem a v tom je pramen spásy celé lidské přirozenosti. Naše spása není žádným vysněným
přeludem a neznamená jen spásu těla, v Slově vzešla skutečně spása celého člověka, duše i těla.
Tělo Páně, jak se zrodilo z Marie podle Božích Písem, mělo tedy lidskou přirozenost, bylo skutečným
tělem. Zajisté skutečným, poněvadž bylo totéž jako naše. Vždyť přece Maria je naší sestrou, protože
všichni pocházíme z Adama.
Říká-li Jan: Slovo se stalo tělem, znamená to totéž, jako podobné výrazy na jiných místech; například
u Pavla je napsáno: Kristus vzal na sebe prokletí za nás. Lidské tělo se nesmírně obohatilo spojením
a sjednocením se Slovem: ze smrtelného se stalo nesmrtelným, bylo živočišné a stalo se zduchovnělým; ač
povstalo ze země, prošlo nebeskými branami.
I když Slovo přijalo z Marie tělo, Trojice zůstane samozřejmě Trojicí, a nedochází u ní k přírůstku ani
k úbytku; je přece stále dokonalá. V Trojici poznáváme jediné božství, a tak církev hlásá jediného Boha,
Otce Slova.
(svatý Atanáš, biskup)

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 3. 1. do 10. 1. 2016
Liturgický
kalendář
Neděle
3. 1.
2. NEDĚLE PO
NAROZENÍ PÁNĚ

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Na úmysl dárce

Špičky

9:30

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

Měsíční sbírka

Bělotín

11:00

Pondělí
4. 1.

Špičky

16:30

Černotín

16:30

Zjevení Páně, slavnost

Hustopeče

18:00

Čtvrtek
7. 1.

Bělotín

8:00

bl. Anděla z Foligna

Středa
6. 1.

Úmysl mše svaté

Za † Oldřicha Dostalíka a živou rodinu
Na vyprošení Božího požehnání
a dar zdraví po celý rok, za rodinu
Vaculovu, Oravovu a Duchoňovu
Za † Anežku a Josefa Kelarovy
a živou rodinu
Za Bohumila Zahradníka k jeho nedožitým
90 narozeninám, manželku,
živou a † rodinu a dvo
Za Marii a Václava Majkusovy, sourozence,
rodiče, živou rodinu a dvo
Volná intence

sv. Rajmund z Peňafortu

Pátek
8. 1.

Hustopeče

16:30

Za Ladislava Davida, živou a † rodinu
Pavlíkovu, Davidovu, Marii Davidovou
a dvo
Za Antonína Bubíka, dvoje rodiče, sestry
Anežku, Jiřinku a švagrovou Ludmilu,
živou a † rodinu Bubíkovu a Biskupovu

Špičky

16:00

Za živé a † farníky

Hustopeče
Černotín
Bělotín

8:00

sv. Severin

Sobota
9. 1.
sv. Julián

Neděle
10. 1.
KŘTU PÁNĚ

❄
❄
❄

9:30
11:00

Za † Jana a Zdenku Vránovy,
živou a † rodinu
Za † Petra Šnejdrlu a živou a † rodinu
Na úmysl dárce

Ohlášky:
V týdnu bude první pátek v měsíci, budou adorace, příležitosti ke sv. zpovědi, a budu
navštěvovat nemocné.
Víkend pro holky na faře se uskuteční od pátku 8. 1. od 1530 hod. do neděle 10. 1. a bude
ukončen ranní mší svatou. Vezměte si s sebou spacák a nějakou buchtu.
Tříkrálová sbírka v Bělotíně bude v sobotu 9. ledna 2016.
Tel. na faru: mobil: 733 741 614
Webové stránky farnosti: www.ihustopece.cz/farnost/
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