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Číslo 52.

Svaté rodiny

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Sir 3,3-7.14-17a
2. čtení: Kol 3,12-21
Ev.: Mt 2,13-15.19-23
Žl 128

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

Kapka rosy z Božího slova: Matouš popisuje stručně velice závažné události v životě
Svaté Rodiny. Nejsou zde líčeny barvité detaily. Krátký příběh o útěku do
Egypta a návratu domů daleko více zdůrazňuje bezpodmínečnou ochotu Josefa
i Marie uposlechnout a následovat Boží vedení… Jak bych se asi zachoval
v jejich situaci já? Nenaříkal bych slovy – Bože, proč právě na nás dopouštíš
takové trápení?

Mariino mateřství
Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené
v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co
jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni,
kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim
pastýři vyprávěli. Maria však to všechno
uchovávala v srdci a rozvažovala o tom.
Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili
Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak
jim to bylo řečeno. Když uplynulo osm
dní a dítě mělo být obřezáno, dali mu
jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, než bylo
počato v mateřském lůně.
O slavnosti Matky Boží Panny Marie
nás evangelista ještě jednou přivádí do
betlémské stáje. Po lidské stránce je
událost narození Ježíše zcela prostá,

a přece je něčím absolutně mimořádným, naprosto přesahuje přirozený řád. Jestli
vnímáme jako zázrak, když se narodí malé dítě, co říci o tom, že se jako dítě
narodil Boží Syn. Kéž bychom v sobě oživili aspoň něco z úžasu pastýřů, z jejich
radosti a chvály: příliš jsme si zvykli na to, že Bůh se stal pro nás obyčejným
dítětem, a k tomu si vyvolil lidskou matku.
Označení „matka“ není žádný abstraktní titul. Žena začíná být matkou ve
chvíli, kdy počne nový život, kdy nosí tento život pod srdcem, kdy porodí dítě,
kdy se o něj stará, kdy ho vychovává. I Panna Maria se po celý svůj život učila žít
lidské mateřství, jako každá jiná žena-matka, ale navíc se musela učit, jak být
matkou Božího Syna. Proto dnešní evangelium říká, že „Maria to všechno
uchovávala v srdci a rozvažovala o tom.“ Tajemství, které bylo ukryto v jejím
dítěti a s nímž byla tak bytostně spojena, ji svým významem naprosto přesahovalo.
Panna Maria nás učí rozjímat nad tajemstvím naší vlastní životní cesty. I my
jsme lidé, kteří mají v sobě Boha, lidé, které Bůh stvořil a povolal. Ona nás učí
rozumět Božímu slovu v našem životě a Božím záměrům s námi, proto si ji církev
volí právě na začátku nového roku jako tu, která nás předešla a může nás uvádět
do života s Bohem v naší všednodennosti. Ona je ta, která se učila Bohu věřit
a z víry žít, čímž v ní rostla.
Událost s pastýři jí musela přinést povzbuzení na cestě víry, potvrzení
zkušenosti zvěstování. Celý život odpovídá na Boží slovo stejně jako na počátku:
„Tady jsem.“ Stává se matkou podle Boží vůle, a stává-li se matkou Božího Syna,
stává se tajemně matkou každého z nás. Jistě tušila a časem i věděla, že poslání
být Ježíšovou matkou v sobě zahrnuje též poslání být matkou církve. Nakonec
také evangelia uvádějí, že Panna Maria je přítomna v těch nejdůležitějších
okamžicích Ježíšova života a dějin spásy: je při vtělení a narození Ježíše, bude
s ním během jeho veřejného působení, ale také při jeho ukřižování a oslavení, při
seslání Ducha svatého. A tak se postupně stává tou, která duchovně
„rodí“ Ježíšovo tělo, nás křesťany. Učí nás, jak žít Ježíšovo tajemství uprostřed
každodenního života.
Zásadní poselství tohoto úryvku je, že nás zve, abychom postavili svůj život na
slově Božím, ne na tom, co si člověk myslí, ne na tom, jak životu sami rozumíme,
ale na tom, co v našem životě říká a dělá Bůh. Můžeme prosit, abychom se učili
naslouchat Božímu slovu, nechali se vést Duchem Božím, abychom byli lidmi
Slova, tak jak si Ježíš přál u svých učedníků. Prosme o tu milost, abychom skrze
slovo, které v nás utváří nový život, žili v následování Krista, protože cesta víry
není nic jiného než věrnost Kristu, který je přítomný v našem životě, jako byl
přítomný v životě Panny Marie, své matky. Prosme tedy Pána o ten dar naslouchat,
rozjímat, žít a podřizovat se Božímu slovu.
www.vojtechkodet.cz

Do tvrdého světa vstupuje Bůh
jako křehké dítě
Do tohoto tvrdého světa vstupuje laskavé a křehké Dítě Ježíš. Přichází osvobodit
člověka zapleteného do sítě nenávisti a zotročeného mnohými roztržkami. Boží Syn
dává vyrašit naději, že navzdory tolika obtížím vzejde nakonec v lidských srdcích
pokoj.
O Vánocích se živý a všemocný Bůh z lásky stává zcela malým a slabým.
Stvořitel se vydává svému stvoření, aby mu dokázal: „Podívej se, nechci ti způsobit
nic zlého. Přicházím k tobě s prázdnýma rukama a budu v tobě růst jen tak rychle, jak
ty to dovolíš. Jsem Bůh, který se stal člověkem. Nejsem schopen ti učinit cokoliv
zlého.“
Kristus přichází na svět a čeká. Čeká i na tebe. Za podobou dítěte Ježíše je velké
tajemství: Bůh chce být i tobě docela blízko! Nikdo tě k jesličkám nenutí. Ale je zde
místo i pro tebe. I zde se můžeš ve svém srdci setkat s Bohem. Naplnění a záchrana,
které zde v jeslích začínají, jsou určeny i pro tebe.
Bůh není někde daleko, vzdálený. Není někde nahoře. On je mezi námi a s námi.
Přišel na svět viditelně jako bezmocné dítě, dýchal náš vzduch, nosil naše oblečení,
jedl naše jídla. Stal se bratrem všech lidí a nyní klepe i na dveře tvého srdce. Touží se
setkat i s tebou.
Narodí se nám dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu
dáno jméno: ´Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.´ (Bible,
prorok Izajáš 9,5-6)

Ohlášky:
 DVD z žehnání zvonů ve Špičkách si můžete zakoupit v sakristii. Dobrovolný příspěvek
bude použit na zvony.
 V týdnu bude první pátek v měsíci, budou adorace, příležitosti ke sv. zpovědi a budu
navštěvovat nemocné.
 Večer chval, se bude konat v pátek 3.ledna 2020 od 18 hodin v kostele v Černotíně.
Rádi zpíváme, a ještě raději zpíváme Pánu Bohu. Také se chceme modlit za naše
farnosti, za celou církev i za svět. Proto jsme se rozhodli, že se jedenkrát měsíčně
sejdeme střídavě v kostele v Černotíně a ve Špičkách a rytmickými písněmi s kytarou
budeme chválit Pána. Zveme k těmto setkáním vás všechny. Vůbec nevadí, pokud
neumíte zpívat nebo si to myslíte. Důležitá je touha chválit Boha ve společenství.
 Spolčo mládeže se sejde v pátek v 19 hod. na faře v Hustopečích. Jsou zváni všichni
mladí nejen k modlitbě, ale i k společnému setkání.
 Tříkrálová sbírka v Hustopečích proběhne v sobotu 4. 1. v odpoledních hodinách.
 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.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 29. 12. do 5. 1. 2020
Liturgický
kalendář

Svaté rodiny
29. 12.

Úterý
31. 12.

Místo

Čas

Čtvrtek
2. 1.
sv. Basil Veliký a Řehoř
Naziánský, památka

Pátek
3. 1.

8:00

Špičky
Bělotín

9:30
11:00

Hustopeče

8:00

Za † Štěpánku Zemánkovou
a živou rodinu

Hustopeče

8:00

Za živé a † farníky

Černotín

9:30

Za živé a † farníky

Špičky

11:00

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

Bělotín

11:00

Za P. Františka Beníčka

Bělotín

16:30

Za Jiřího Tomečku a živou rodinu

Hustopeče

16:30

Za Ladislava Davida, za živou
a † rodinu Davidovu, Pavlíkovu,
Jaroslava Davida a dvo

Špičky

16:00

Za živé a † farníky

Hustopeče

8:00

Za živé a † farníky

Černotín

9:30

Za † Stanislava Grygara, rodiče
a živou rodinu

Bělotín

11:00

Nejsvětější jméno Ježíš

Sobota
4. 1.

Za Josefa Bartoňka, syna Ladislava,
Ludmilu a Františka Pavlicovy,
rodiče, syna Františka a Vojtěcha,
snachu Jaroslavu, Vlastu a Aloise
Menšíkovy a dar zdraví pro celou rodinu
Za živé a † farníky

Hustopeče

sv. Silvestr I.

Středa
1. 1.
Matky Boží
Panny Marie

Úmysl mše svaté

Za rodiče Gassmmanovy

sv. Anděla z Foligna
2. neděle po Narození Páně

5. 1.
Měsíční sbírka

Za Oldřicha Dostalíka, jeho rodiče,
živou rodinu a dvo

Tel. na faru: mobil: 733 741 614
E-mail: farahustopece@gmail.com
https://www.ihustopece.cz/farnost/
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