Ročník XV.

5. leden 2020 Číslo 1.

2. neděle po Narození Páně

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Sir 24,1-4.12-16
2. čtení: Ef 1,3-6.15-18
Ev.: Jan 1,1-18
Žl 147

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.

Kapka rosy z Božího slova: Ježíš je Boží Slovo, jež je zdrojem života a světla, které
zlo nezničí a temnota nepohltí. Každému, kdo ho přijme a uvěří v něho, dává
moc stát se Božím dítětem.

Velbloud
– pouštní teréňák
Na stavbu svého
betléma použil Pán Bůh
různé figurky. Velké –
jako jsou hvězdy nebo
hory, a pak figurky
úplně malinké, jako
cvrčci nebo špačci.
Všechny ale
byly
uměleckým výtvorem,
jak se sluší a patří na
nevyčerpatelnou tvořivost Stvořitele. Nebyly
však úplně dokonalé.
Dokonce bylo lepší, když měly nějakou tu chybičku či závadu, ona totiž
i nedokonalost má své kouzlo. A vlastně, kdy je takový kopec, mrak nebo osel
dokonalý?
Jak někdo tvrdí, první velbloud (takový pouštní teréňák, na němž měli cválat
Tři králové) byl navržen komisí andělů. Jenže se jim vůbec, ale vůbec nepovedl.

Byl ošklivý, šilhal, na zádech měl směšné hrby a stál na obrovitých nesehraných
chůdách, takže nikoho ani nenapadlo, že by Bůh mohl tento podivný model
schválit. A přece se Bohu jeho nevzhledný zjev – do očí bijící zásobárna jídla
a volné odpružení všech čtyř končetin – líbil a stvořil velblouda s dvěma hrby
a ještě sportovní model s jedním hrbem, kterému dali jméno dromedár.
Na hřbetě dromedárů přijeli Tři králové do Jeruzaléma a tam poznali další
betlémskou figurku – osůbku, která se pokřivila a dopadla drobet směšně.
Jmenovala se Herodes.
Stvořitel pracuje s hlínou přímo božsky, ale někteří lidé se nenechají tvarovat. Nic
neunikne Boží vůli… kromě jedné jediné věci. Mám pochopitelně na mysli lidi –
to jsou jediné betlémské figurky, které Bůh miluje pro ně samotné a které ještě
nejsou dodělané. Snil o každé z nich a přidělil jim místo u Ježíškových jesliček.
Dokonce chtěl postavit betlém přímo v jejich srdci. Stvořil je však svobodné.
Stvořil je jako hrnčíře, aby pracovali se svou vlastní hlínou a sami sebe dotvořili.
Když se narodí, jsou to ti nejzranitelnější tvorové v celém vesmíru. To proto,
že ještě nejsou hotoví a potřebují dlouhé roky, aby dozráli. U ostatních tvorů tomu
tak není. Ptáky, například, Hospodin obléká do peří a za pár dnů je nechává létat,
protože se narodili jen kvůli tomu. Ale lidé se musí utvářet pomalu, dokud se
nestanou… tím, čím chtějí být. Když mají rozum, nechají se vést; vždyť
koneckonců On má největší zájem na tom, aby byli šťastní. Problém je v tom, že
někteří se svou svobodou nakládají tak špatně, až nakonec sami sebe zničí. Když
na ně Bůh mluví, dělají, že neslyší anebo odvracejí zrak, jako ten malý král, takže
se nevyvedou a skončí nakřivo a směšně – jsou temnými postavami v Božím
betlémě. Ale, i když Bůh nemůže změnit Herodovu vůli, Boží plány se stejně
zdaří.
Když mudrci procházeli branami města, Bůh znovu rozsvítil jejich hvězdu,
a navíc jí daroval nádherný ocas ze stříbrné pěny, jako brázdu za lodí. Mudrci se
zaradovali, když ji spatřili na obzoru. A hvězda sama se zarděla, když spatřila svůj
odraz v jednom jeruzalémském rybníku. Chtěla něco říci, ale anděl, co ji provázel,
začal mít náhle naspěch. „Musíme letět, Hvězdo. Tihle tři mudrci vůbec netuší, co
má Herodes za lubem. Musíme být co nejdříve u jesliček.“
www.vanoce.vira.cz

Další rok začít ve jménu Ježíše
Když uplynulo osm dní a dítě mělo být obřezáno, dali mu jméno Ježíš, jak ho
nazval anděl, než bylo počato v mateřském lůně.
Začínáme nový rok v „občanském“ životě, nikoliv nový „církevní“ rok. Avšak
pozemský rok, všední dny, život v práci a starostech, to je přece pole, na kterém
musíme před Bohem uskutečňovat naši spásu. A proto máme všechny důvody k tomu,

abychom i tento rok započali ve jménu Božím. Započněme tedy znovu „ve jménu
Božím“, pokračujme dále, čestně a s radostnou myslí! Čas kvapí. Můžeme být zoufalí
nebo plni žalu, když si na Silvestra uvědomíme, že opět neodvolatelně uplynula část
našeho pozemského života. Avšak čas kvapí vstříc Bohu a jeho věčnosti, nikoliv
minulosti a zániku. A proto: ve jménu Božím!
Tak jako se podle zbožného zvyku píše o svátku Tří králů na dveře K+M+B,
napišme nade dveře nového roku Boží jméno, jméno Boha, ve kterém je naše pomoc
– jméno Ježíš. Ježíš znamená: Jahve pomáhá. Jahve bylo vlastní jméno Boha lidu
úmluvy Starého zákona. Příčinou toho, že Bohu – tomu bezejmennému
a nepochopitelnému, o kterém člověk sám od sebe ví nakonec jen prostřednictvím
jeho vzdálené a temné nepochopitelnosti – je možno dát nějaké jméno, je to, že Bůh
sám se v dějinách svého vlastního jednání a promlouvání dal poznat. To proto,
abychom z toho, jak jedná, zjistili, jakým chce k nám opravdu být. Všechny
zkušenosti, které člověk učinil s živým Bohem na základě jeho jednání vůči nám,
shrnuje do „jména“ svého Boha. Jen vlastní jméno – nikdy pouhý abstraktní pojem –
obsáhne plný, nečleněný a neodvoditelný celek toho, co je možno zakusit od živé
osoby při trvalém styku s ní. A vlastní jméno Ježíš nám říká, jakým tento „Jahve“
chtěl být vůči nám: blízkým, milujícím, pomáhajícím, až do konce věrným. V Ježíši
a od Ježíše víme, čím je pro nás Bůh. Jinak nikoliv. Je Slovo Otce, ve kterém jako
Slovu smilování se sám Bůh sděluje světu. A když proto chceme říci, kdo je náš Bůh,
musíme říci „Ježíš“. Kdybychom toto jméno zapomněli, ztratil by se nám Bůh do
temné dálky a nepochopitelnosti „základu světa“. My křesťané ale známe definitivní
Boží jméno: Ježíš. Neboť to je jméno, které obdrželo dítě, které je Bůh a věčné mládí
světa, které je člověk, a tak věčná podoba Boží. Dejme i nadcházejícímu novému roku
toto jméno! Poznamenejme se na čele, v duchu a v srdci křížem tohoto Ježíše! Směle
řekněme: „Naše pomoc je ve jménu Pána!“ A pak s odvahou překročme práh nového
roku. Když jeho jméno nad tímto rokem září, stane se i nejtemnější hodina hodinou
roku Pána a jeho spásy.
www.pastorace.cz

Ohlášky:
 DVD z žehnání zvonů ve Špičkách si můžete zakoupit v sakristii. Dobrovolný
příspěvek bude použit na zvony.
 Farní den v Černotíně se uskuteční v neděli 5. 1. Ve 1430 hod. začne adorace,
potom bude následovat přátelské posezení, prezentace a povídání o pouti
do Itálie.
 Modlitební společenství bude ve čtvrtek v 18 hod. na faře v Hustopečích. Zveme
všechny zájemce o společnou modlitbu a četbu Písma svatého.
 Vstupenky na Farní ples se budou prodávat v neděli 12. 1. od 1500 hod. na faře
v Hustopečích. Cena je 200,- Kč.
 Víkend pro ministranty na faře v Hustopečích proběhne od pátku 17. 1.
od 15:30 h. do neděle 19. 1. (zakončení mší svatou). Prosím rodiče, aby potvrdili
účast do čtvrtku 16. 1. buď emailem, telefonicky nebo osobně.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 5. 1. do 12. 1. 2020
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

5. 1.
Měsíční sbírka

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

Za živé a † farníky
Za † Stanislava Grygara, rodiče
a živou rodinu
Za Oldřicha Dostalíka, jeho rodiče,
živou rodinu a dvo

Pondělí
6. 1.

Špičky

16:30

Za živé a † farníky

Zjevení Páně, slavnost

Hustopeče

18:00

Na úmysl dárce

Středa
8. 1.

Černotín

16:30

Za † Antonína Kaňovského, rodiče,
živou a † rodinu

Bělotín

16:30

Za zdraví a Boží požehnání pro paní
Hanákovou a manželé Dostalíkovy
a všechny dobrodince kostela

Hustopeče

16:30

Za Antonína Bubíka k jeho nedožitým
90tinám, za živou a † rodinu Bubíkovu,
Vyškovskou, Lapčikovu a dvo

Černotín

16:00

Za † Františku Kelarovou, manžela,
dvo a živou rodinu

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

2. neděle po Narození Páně

sv. Severin

Čtvrtek
9. 1.
sv. Julián

Pátek
10. 1.
sv. Agathon (Dobromil)

Sobota
11. 1.
ct. Marie Elekta

Křtu Páně
12. 1.

Sbírky:
4. neděle adventní
Štědrý den
Narození Páně
sv. Štěpána
Svaté rodiny
Matky Boží Panny Marie

Úmysl mše svaté

Za † Květoslavu Filkovou, bratra
Miroslava, živou a † rodinu a dvo
Za Annu a Štěpána Durecovy, † dceru
Marii, syna Bohumila a živou rodinu
Za † Annu a Jana Němečkovy,
dceru a syna

Hustopeče

Špičky

Černotín

Bělotín

Kč 6.028,Kč 7.661,Kč 9.750,Kč 5.330,Kč 7.092,Kč 6.102,-

Kč 1.802,Kč 2.142,Kč 2.338,Kč 1.347,Kč 1.522,Kč 2.058,-

Kč 2.704,Kč 4.267,Kč 5.677,Kč 1.734,Kč 1.979,Kč 2.428,-

Kč 2.074,Kč 6.452,Kč 1.190,Kč 1.143,Kč 1.830,Kč 1.904,-

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Tel. na faru: mobil: 733 741 614
E-mail: farahustopece@gmail.com
https://www.ihustopece.cz/farnost/
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