4. neděle v mezidobí
31. leden 2016
číslo 5.
ročník XI.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Přispěj nám, Bože, na pomoc a shromáždi svůj lid, abychom
chválili tvé svaté jméno.
(Žl 106,47)

1. čtení: Jer 1,4-5.17-19
2. čtení: 1 Kor 12,31 - 13,13
Ev.: Lk 4,21-30
Žl 71

Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti.

Zasvěcené osoby prezentují charakteristické
rysy Ježíše zasvěceného Otci
Drazí bratři a sestry, Svátek Uvedení
Páně do chrámu, čtyřicet dní po Ježíšově
narození, nám představuje Marii a Josefa, kteří
v poslušnosti Mojžíšskému zákonu putují do
Jeruzaléma, aby představili a zasvětili Pánu
prvorozené dítě přinesením oběti (Lk 2,2224). Jde o případ, kdy liturgické období odráží
to historické, protože dnes se naplnilo čtyřicet
dnů od slavnosti Narození Páně. Téma KristaSvětla, jímž se vyznačoval cyklus vánočních
svátků a vyvrcholil slavností Zjevení Páně, je
převzato a prodlouženo v dnešním svátku.
Rituální gesto Ježíšových rodičů učiněné v pokorné skrytosti, jež je charakteristické
pro Vtělení Božího Syna, dochází jedinečného přijetí u starce Simeona a prorokyně Anny,
kteří v onom dítěti z Božího vnuknutí rozpoznali Mesiáše ohlášeného proroky. Setkáním
starce Simeona a mladé matky Marie se Starý a Nový zákon podivuhodným způsobem
spojují v díkůvzdání za dar Světla, které svítí v temnotách a nedovolilo jim Je pohltit. Kristus
Pán je světlo k osvícení národům a sláva Izraelského lidu (srov. Lk 2,32).
Den, kdy církev slaví Ježíšovo uvedení do chrámu, je také Světovým dnem zasvěceného
života. Evangelní epizoda, k níž se vztahujeme, je totiž skutečně výmluvným znázorněním
odevzdání vlastního života těmi, kdo jsou povoláni prostřednictvím evangelních rad
opětovně prezentovat v církvi a ve světě panenství, chudobu a poslušnost, tedy
charakteristické rysy Ježíše, Zasvěceného Otci. Dnešním svátkem proto slavíme tajemství
zasvěcení: zasvěcení Krista, zasvěcení Marie, zasvěcení všech těch, kteří následují Ježíše
z lásky k Božímu království.

Z intuice Jana Pavla II., který jej slavil poprvé v roce 1997, má Den věnovaný
zasvěcenému životu zvláštní účel. Chce především odpovědět na potřebu vzdát chválu
a díky Pánu za dar tohoto životního stavu, který patří ke svatosti církve. Každé zasvěcené
osobě je dnes věnována modlitba celého společenství, jež děkuje Bohu Otci, dárci veškerého
dobra za dar tohoto povolání a s obnovenou vírou jej vyprošuje. Kromě toho má tato
příležitost přispět k většímu docenění svědectví těch, kteří se rozhodli následovat Krista
dodržováním evangelních rad, a prosazovat tak v Božím lidu poznání a vážnost
zasvěceného života. Světový den zasvěceného života má být nakonec zvláště pro vás, drazí
bratři a sestry, kteří jste zvolili tento církevní stav, vzácnou příležitostí k obnově úmyslů
a oživení citů, které inspirují vaše darování se Pánu. Chceme tak učinit dnes a je to závazek,
který jste povoláni uskutečňovat ve svém životě každý den.
... Vy, kteří jste přijali povolání těsněji následovat Krista vyznáváním evangelních rad,
jste voláni ještě více prohloubit vztah k Bohu. Evangelní rady přijaté jako autentické životní
pravidlo posilují víru, naději a lásku, které sjednocují s Bohem. Hluboká blízkost Pánu, která
musí být primárním a charakteristickým prvkem vašeho života, vás povede k novému
přilnutí k Němu a bude mít pozitivní vliv na vaši jedinečnou přítomnost a formu apoštolátu
v rámci Božího lidu prostřednictvím vašich charismat a ve věrnosti magisteriu, abyste byli
svědky víry a milosti, věrohodnými svědky pro církev a svět dneška.
... Přeji vše dobré vašim řeholním rodinám na jejich cestě, během formace i ve vašem
apoštolátu. Panna Maria, učednice, služebnice a Matka Páně, ať u Pána Ježíše vyprosí, „aby
ti, kdo přijali dar následovat ho v zasvěceném životě, uměli mu vydávat svědectví svým
proměněným životem, když v radosti spolu s ostatními bratry a sestrami kráčejí do nebeské
vlasti a do světla, které nikdy nepomine“ (Vita consecrata, 112).
(Benedikt XVI.)

koutek pro děti
19. Jsme Boží děti
Nedávno u nás v kostele křtili malého chlapce. Spinkal mamince v náruči, a když se blížil křest, přišlo
k němu dopředu mnoho ostatních dětí, aby viděly, co se bude dít. Někteří se i těšili, že bude švanda, když
maličký začne vřískat. Už jsi někdy křest viděl? (...)
Pan farář se modlil, pak vzal konvičku s křestní vodou, nalil trochu vody na hlavičku chlapce a řekl:
„Jáchyme, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého." Maličký trošku nakrčil nosík i čelo, ale pak
blaženě pokračoval ve svém spánku. Dokonce se trošku usmíval. Byl už zase v náruči u své maminky a po
křtu navíc i v náruči Pána Boha jako jeho milované dítě.
Slyšel jsi dnes v evangeliu, co říkal Bůh Otec Pánu Ježíši, kterého v řece Jordánu pokřtil Jan Křtitel?
(...) „Ty jsi můj milovaný syn!" Někteří lidé kolem řeky tak uslyšeli, že Bůh má Ježíše moc rád. Také viděli
bílou holubici, znamení Ducha Svatého, kterým Bůh potvrdil svoje slova. A bylo moc důležité, že si to mezi
sebou říkali dál.
Každému, kdo se nechá pokřtít stejně jako Pán Ježíš, říká Bůh Otec také tato slova. Lidé v kostele je
někdy nevnímají, ale všichni Ježíšovi přátelé ta slova potvrdí. Řekni si teď nahlas, co říkal kněz, když křtil
tebe. (...) A řekni si také, co v tom okamžiku zaznělo nad tebou i v celém nebi. (...) Všude byla veliká radost.
A víš proč? (...) Protože při slovech křtu Bůh vyčistil tvoji neviditelnou duši od všeho, co by v ní mohlo být
nemocné a slabé. Rozzářila se zdravím a čistotou ještě víc než bílá rouška, kterou maličký Jáchym v tu
chvíli dostal od svého kmotra. Voda vylitá při křtu na tvoji hlavu znamenala, že se chceš podobat Pánu
Ježíši, že chceš být jeho dobrý kamarád, že chceš patřit do jeho veliké rodiny ostatních pokřtěných, která
se jmenuje církev. Koho dalšího, kdo do ní patří, znáš? (...) Bůh s tím souhlasí, od okamžiku křtu jsi stále
pod jeho ochranou.

Potom zapálil Jáchymův kmotr křestní svíčku. Její světlo jasně svítí, představuje světlo a krásu
věčného života u Pána Boha v nebi. Ta svíčka je tvoje, to znamená, že i ty jsi krásné Boží dítě, patříš do
Božího království a budeš pomáhat ostatním, aby se tam také dostali.
Všichni v kostele se usmívali a měli radost z nového křesťana. Ostatní děti se vrátily do svých lavic
a šeptaly maminkám, co viděly. Po požehnání na konci mše svaté se k rodině s maličkým Jáchymem
hrnula spousta známých, aby jim popřáli. Ale ti se už moc těšili domů. Víš na co? (...) No přece na
slavnostní oběd se všemi příbuznými, kteří na křtiny přijeli. Nový křesťan v rodině je veliká radost pro
všechny a oni při tom chtějí být pospolu.
Aktivita: Popros rodiče, aby ti ukázali tvoji křestní roušku, a zeptej se jich, jaké to bylo při tvém křtu.
A až si budeš umývat špinavé ruce, připomeň si, že při křtu tak podobně zbavuje Pán Bůh naši duši všeho
špatného. Také kropenka u vchodu do kostela ti vždycky připomene obřad křtu, když do ní namočíš prsty
a uděláš znamení kříže.
Modlitba: Děkuji ti, Bože, za můj křest, za mé jméno (...), které jsem při něm dostal. Děkuji ti, Pane
Ježíši, že ses při mém křtu stal mým starším bratrem, který mi bude vždycky pomáhat. Děkuji ti, Duchu
Svatý - ty mě každý den učíš dělat dobré věci a přinášíš mi radost, která je v nebi. Amen.

20. Pán Ježíš je hostem na svatbě
Minulou neděli jsme skončili tím, jak se všichni těšili na společnou oslavu křtu. A dnes jsme se
v evangeliu na jedné slavnosti přímo ocitli. V městečku Kána, v Galileji, byla veliká svatba. Panečku, to byla
hostina! Stoly plné dobrot, lidé zpívali, smáli se a povídali si. Co vlastně na těch talířích všechno mohli mít?
(...) A co se tam pilo? (...) Pivo v Izraeli neměli, nejčastěji pili víno, které ředili vodou. Nebo čistou vodu.
Svatba byla nejdůležitější událostí v životě, pořádně se na ni připravovali a sešla se na ní vždy spousta
příbuzných a známých. Byl jsi někdy na takové svatbě? Nebo jiné velké slavnosti? (...) Rodiny ženicha
a nevěsty v Káně měly hodně přátel, k těm nejbližším patřila i Panna Maria s Ježíšem. Však je také na
svatbu pozvali. S ženichovou rodinou se znali už dlouho a dobře, a tak si Panna Maria brzy všimla, že něco
není v pořádku. Hosté tančili a výskali, jedli, zpívali a dobře se bavili, ale ženichovi rodiče seděli celí
ustaraní stranou. Co myslíš, že je trápilo? (...) Hostů přišlo mnohem víc, než předpokládali, a bylo moc
horko. Všichni měli pořád žízeň a vína v sudu ubývalo velice rychle. Vlastně už zbylo jen trochu na dně.
Hostina byla v plném proudu, kde teď honem sehnat další víno? To bude obrovská ostuda, že už nemají
hostům co nabídnout. Ani Panna Maria nevěděla, co dělat. Zvedla se a šla mezi mládence vyhledat Ježíše,
aby se mu svěřila s touto starostí. Byla si jistá, že on určitě něco vymyslí. A taky že ano! Služebnictvo se
sice divilo, ale beze slova splnili Ježíšův příkaz a nanosili ze studny vodu do všech obrovských džbánů,
které stály u vchodu. Pak se divil správce svatby, když ho Pán Ježíš vybídl, aby si té vody nalil, a napil se.
Stalo se z ní to nejlepší víno. Všichni běhali a dolévali prázdné džbánky na stolech. Také hosté se divili, kde
se vzalo tolik a tak výborného vína, a ještě po dlouhém čase si celou svatební hostinu pochvalovali.
Ženichova rodina a všichni služebníci v domě s velkým úžasem mluvili o Pánu Ježíši a o zázraku, který se
u nich stal. Užaslí byli také Ježíšovi učedníci. Na svatbu přišli s ním a viděli, co se tam událo. Pochopili, že
Ježíš není obyčejný člověk, že ho poslal lidem Bůh Otec, a rozhodli se s ním zůstat a poslouchat ho.
Přemýšleli, proč právě na svatbě v Káni ukázal svou zázračnou moc. Poradíš jim? (...)
Aktivita: Panna Maria se přimluvila za své přátele. A co ty? Už ses za někoho přimlouval? Třeba
u tatínka, když tvoji sourozenci něco provedli? Nebo u paní učitelky, které jsi slíbil, že pomůžeš zlobivému
spolužákovi napravit jeho chybu? Ale napřed si o tom vždy promluv s Pánem Ježíšem - pomodli se za toho
člověka a jeho problém.
Modlitba: Panno Maria, ty vždycky vidíš, kdo má potíže a kdo potřebuje pomoc, a přimlouváš se za
nás. Děkuji ti, že máš ráda i mě a celou naši rodinu. Děkuji, že ti mohu všechno říkat - stejně jako svojí
mamince. Pomáhej, prosím tě, dnes všem, kdo jsou smutní a mají starosti. Amen.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 31. 1. do 7. 2. 2016
Liturgický
kalendář

Místo

Hustopeče
Neděle
31. 1.
Špičky
4. neděle v mezidobí

Čas

Úmysl mše svaté

8:00

Za † Květoslavu Filkovou, bratra Miroslava
a živou a † rodinu

9:30

Bělotín

11:00

Špičky

16:30

Úterý
2. 2.

Černotín

16:30

Za živou a † rodinu Vyhnánkovu
Za † rodiče Kociánovy a živou rodinu
Dostalíkovu, Pavelkovu a dvo
Za † Františku Plesníkovou a manžela
Jaroslava Dröshlera a Zdeňku
Votroubkovou a za živou a † rodinu
Za † Marii Šnejdrlovou, manžela, syna,
2 dcery, 2 zetě, snachu a 2 vnuky a dvo

Uvedení Páně
do chrámu, svátek

Hustopeče

18:00

Za dar zdraví pro P. Michala Jadavana

Čtvrtek
4. 2.

Bělotín

16:30

Za zdraví a Boží požehnání pro Barunku
Ondřejovou a živou a † rodinu Ondřejovu

Hustopeče

16:30

Sobota
6. 2.

Špičky

16:00

sv. Pavel Miki a druhové,
památka

Heřmanice

17:30

Neděle
Hustopeče
7. 2.
5. neděle v mezidobí Černotín

8:00

Za živé a † farníky

9:30

Za † Antonı́na Alá na, manž elku a dvo

11:00

Za † Josefa Dostalíka a živou rodinu

Pondělí
1. 2.
sv. Reginald

sv. Ondřej Corsini

Pátek
5. 2.

Za † Jana Škodu, rodiče a dvo

sv. Agáta, památka

Měsíční sbírka

❄

❄
❄
❄

Bělotín

Za † Marii Poláčkovou a rodiče
Volná intence
Na úmysl dárce

Ohlášky:
Představení dětí, které by měly v letošním roce přistoupit k prvnímu svatému
přijímání v Hustopečích, proběhne při úterní mši sv. v 18 hod. Prosím děti, kterých se
to týká, jejich rodiče, kmotry i rodinné příslušníky, aby se této bohoslužby zúčastnili.
Zároveň prosím farníky o modlitbu za tyto děti a jejich rodiny.
V týdnu bude první pátek v měsíci, proto budu navštěvovat nemocné a také budou
adorace a zpovídání před bohoslužbami.
Spolčo mládeže se sejde v pátek 5. února v 19 hod. na faře v Hustopečích. Jsou zváni
všichni mladí nejen k modlitbě, ale i k společnému setkání.
Odstrojení vánoční výzdoby kostela v Hustopečích proběhne v sobotu 6. II. v 1500 hod.
Kdo můžete, prosím, přijďte.
Tel. na faru: mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040
Webové stránky farnosti: www.ihustopece.cz/farnost/
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