Ročník XIV. 22. prosinec 2019

Číslo 51.

4. neděle adventní

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Iz 7,10-14
2. čtení: Řím 1,1-7
Ev.: Mt 1,18-24
Žl 24

Ať vejde Hospodin, on je král slávy!
Kapka rosy z Božího slova: Anděl ujišťuje ve snu Josefa, že jeho
snoubenka Maria očekává dítě díky Božímu zásahu. Jeho
jméno bude Ježíš – to v překladu znamená „Bůh zachraňuje“.
Skrze Krista Bůh nabízí záchranu každému člověku. V Ježíši
se také naplňuje Izajášova předpověď: v jeho osobě je „Bůh
s námi“.

Betlémská hvězda je hvězdou
temné noci
Betlémská hvězda je hvězdou temné noci – tak je tomu i dnes. Hned druhý den
odkládá církev bílou liturgickou barvu a obléká se do barvy krve a čtvrtý den do
fialové barvy smutku: Štěpán, mučedník krve, který jako první následoval Pána ve
smrti, a nevinné děti, kojenci z Betléma a Judy, které byly krutě zavražděny surovou
rukou kata – ti stojí jako družina kolem Děťátka u jesliček. Co nám to má říct? Kde
je jásot nebeských zástupů, kde je tichá blaženost svaté noci? Kde je pokoj na zemi?
„Na zemi pokoj lidem dobré vůle.“ Avšak ne všichni jsou dobré vůle. Proto musel Syn
věčného Otce sestoupit ze slávy nebe, neboť tajemství zla zahalilo zemi do noci.
Temnota pokryla zemi a on přišel jako světlo, které „svítí v temnotě a temnota ho
nepohltila“. Těm, kteří ho přijali, přinesl světlo a pokoj; pokoj s Otcem v nebi, pokoj
se všemi, kteří jsou stejně jako oni dětmi světla a dětmi nebeského Otce, a hluboký
vnitřní pokoj srdce; ovšem ne pokoj s dětmi temnoty. Jim Kníže pokoje nepřináší
pokoj, nýbrž meč. Jim je kamenem úrazu, do něhož narazí a o který se roztříští. To je
obtížná a závažná pravda, kterou si nesmíme nechat zakrýt poetickým zázrakem
Dítěte v jesličkách. Tajemství vtělení a tajemství zla spolu úzce souvisejí.
Dítě v jesličkách natahuje ručky a jeho úsměv už jakoby chtěl říct to, co později
vysloví ústa muže: „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi.“ A těm,
kteří jdou za Jeho voláním, chudým pastýřům, jimž nebeská záře nebe a hlas andělů
zvěstovaly na betlémských pláních radostnou zvěst a kteří na to upřímně a prostoduše
řekli své „pojďme tedy do Betléma“ a vydali se na cestu, a králům, kteří z dalekého
Východu s podobně prostou vírou následovali hvězdu, těm se dostává z dětských dlaní
rosy milosti a ti se „radují nevýslovnou radostí.“ Tyto ruce dávají a berou zároveň: vy
mudrci, odložte svou moudrost a staňte se prostými jako děti; vy králové, sejměte své
koruny, odložte své poklady a skloňte se v pokoře před Králem králů; vezměte na sebe
bez váhání útrapy, bolesti a těžkosti, které si žádá vaše služba.
„Pojď za mnou“ – zaslechl také mladík Štěpán. Následoval Pána v boji proti
mocnostem temnoty, proti zaslepení tvrdošíjnou nevěrou; vydal mu svědectví svým
slovem a svou krví; následoval ho také v jeho Duchu, v Duchu lásky, která překonává
hřích, ale hříšníka miluje a ještě i ve smrti se před Bohem zastává svého vraha. Jsou
to postavy světla, které klečí kolem jesliček: něžné nevinné děti, prostí pastýři,
pokorní králové, Štěpán – horlivý učedník; ti všichni následovali Pánovo volání.
Proti nim stojí noc nepochopitelné zatvrzelosti a zaslepenosti: učitelé zákona, kteří
mohou podat zprávu o tom, kdy a kde se má Spasitel světa narodit, ale nevyvodí z toho
„pojďme tedy do Betléma!“; král Herodes, který chce Pána života zabít. Před Dítětem
v jesličkách se tříbí duchové. On je Král králů a Pán nad životem a smrtí. On říká své
„pojď za mnou“. Říká to také nám a staví nás před rozhodnutí mezi světlem
a temnotou.
www.pastorace.cz

Panna Maria v životě prvotní církve
V 17. stol. se zjevovala Panna Maria ve španělském městě Agreda převorce tamních
františkánek Marii od Ježíše. Seznámila ji se svým životem a postavením v dějinách církve. Marie
z Agredy zaznamenala tyto vize v knize „Mystické město Boží“, jíž se dostalo církevního schválení.
Vizionářka byla prohlášena „ctihodnou služebnicí Boží“, což bylo dříve předstupněm k blahořečení.
Měla dar bilokace, podle dochovaných zpráv ji Matka Boží přenesla až k pohanským indiánům do
Latinské Ameriky, kde jim údajně hlásala evangelium. Jejím velkým ctitelem se stal i papež Jan
Pavel II., který dal podnět k zahájení procesu blahořečení. Z jejího spisu vybíráme některé statě
týkající se působení Matky Boží v prvotní církvi.
Panna Maria a sv. Štěpán
„Štěpánovi, jednomu ze 72 učedníků našeho Pána Ježíše Krista, prokazovala Panna
Maria zvláštní náklonnost. Věděla totiž, že právě on byl Pánem vyvolen, aby při obraně jeho cti
jako první položil život. Tento světec se vyznačoval mírností a pokorou. Byl také naplněn svatou
touhou po mučednictví. To jej nutilo bránit božství Ježíšovo před Židy a připomínat jim, že se
dopouštějí hříchu, když Krista odmítají. Ti se proto rozhodli tajně ho zabít. Panna Maria však
prosila Pána o anděly strážné, aby jáhna Štěpána uchránili. Poprvé se tak stalo, když ho chtěli
najatí vrahové zardousit. Anděl mu však vnukl myšlenku, aby nevycházel z domu. Později ho
zase anděl varoval, aby nešel jistou ulicí a obešel ji, neboť tam na něho čekali vrahové. Jindy
zase samotná Nejsvětější Matka na základě nadpřirozeného poznání Štěpánovi sdělila, aby ze
svého příbytku odešel, neboť vrahové se chystali vtrhnout tam a zabít ho. Boží vůle byla taková,
aby sv. Štěpán svědčil veřejně před veleradou, a ne aby ho tajně zavraždili. Štěpán dál
neohroženě bojoval slovem, až jej nakonec zatkli a předvedli před nejvyššího velekněze. Maria
mu tenkrát vyprosila anděla, aby Štěpánovi dodal odvahu. Naléhavě se obracela k Bohu, aby
při něm stál v poslední hodině. Boží dobrota vyslyšela prosbu Nejsvětější Matky. Štěpán byl
naplněn nepopsatelnou útěchou: Ježíš se mu ukázal po pravici Nejvyššího, aby jej v těžkém
boji posiloval. Panna Maria ve svém příbytku sledovala ve vidění, jak Štěpána kamenují, a
vyprošovala mu vytrvalost až do konce...“

Ohlášky:
 Betlémské světlo si můžete odnést do svých domovů buď po rorátech na Štědrý
den, nebo během troubení.
 Přijďte si poslechnout na Štědrý den v 1630 hod. tradiční troubení koled z věže
kostela v Hustopečích.
 Poslední roráty budou v úterý 24. 12. v Hustopečích v 615 hod. Pro děti jsou připraveny odměny.
 Při mši svaté o svátku Svaté rodiny bude obnova manželských slibů.
 Intence na I. pololetí roku 2020 si můžete nechat zapsat v sakristii.
Sbírky:
3. neděle adventní

Hustopeče

Špičky

Kč 6.333,- Kč 1.658,-

Černotín

Bělotín

Kč 1.373,-

Kč 1.910,-

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 22. 12. do 29. 12. 2019
Liturgický
kalendář
4. neděle adventní
22. 12.

Úterý
24. 12.
Štědrý den

Narození Páně
25. 12.

Čtvrtek
26. 12.
sv. Štěpána, prvomučedníka
svátek

Pátek
27. 12.
sv. Jan, apoštol
a evangelista, svátek

Sobota
28. 12.
sv. Betlémské děti,
mučedníci, svátek

Svaté rodiny
29. 12.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče
Černotín

8:00

Bělotín

11:00

Bělotín

15:00

Černotín

20:30

Špičky

22:00

Hustopeče

22:00

Hustopeče
Bělotín
Černotín

8:00

Za Josefa Veselého, rodiče z obou
stran, sourozence a kněžská povolání
Za živé a † farníky
Za † tatínka a bratra Jaroslava a za
živou rodinu Bezděkovu a Heroutovu
Na poděkování za 50 let života
s prosbou o Boží požehnání
a ochranu PM do dalších let
Za † Antonína Šnejdrlu, syna Petra
a živou a zemřelou rodinu Šnejdrlovu
Za † Josefa Sůkala, rodiče z obou
stran a živou rodinu
Za živé a † kněze působící v naší farnosti
Za † Zdeňka a Ludmilu Indruchovy,
jejich rodiče, sourozence a dvo
Za † tatínka Jiřího a prarodiče z obou stran

Špičky

9:30

Hustopeče

8:00

Bělotín
Černotín

8:00
9:30

Špičky

9:30

Za rodiče Šnejdrlovy a živou rodinu
Za † rodinu Hruškovu, Ondřeje
a Amálii Andršovy a dvo

Hustopeče

8:00

Na úmysl dárce

9:30

8:00
9:30

Za živé a † farníky
Za živou a † rodinu Heiderovu
a Vyhnánkovu
Za rodinu Vaculíkovu a Stuchlíkovu
z Milotic
Volná intence

při dnešní bohoslužbě se bude žehnat víno (přineste si své vlastní)

Černotín

16:00

Hustopeče

8:00

Špičky
Bělotín

9:30
11:00

Tel. na faru:

Volná intence
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

mobil: 733 741 614

Volná intence

