Ročník XIV. 15. prosinec 2019

Číslo 50.

3. neděle adventní

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Iz 35,1-6a.10
2. čtení: Jak 5,7-10
Ev.: Mt 11,2-11
Žl 146

Přijď, Pane, a zachraň nás!

Kapka rosy z Božího slova: Evangelium naznačuje, že i Jan Křtitel
prožívá ve vězení pochybnosti. Posílá za Ježíšem své učedníky,
aby se ujistili, zda je skutečně očekávaným Mesiášem. Pán
poukazuje na mocné činy, jež potvrzují jeho autoritu. I přes
Janovy pochybnosti ho prohlašuje největším z těch, kdo se narodili ze ženy… Snad i já občas bojuji s pochybnostmi ve víře.
Chci Pánu klást své otázky se stejnou upřímností jako Jan!

První krok ke smíření bývá
těžký, ale Bůh je s námi
V té době vystoupil Jan
Křtitel a kázal v judské poušti:
„Obraťte se, neboť se přiblížilo
nebeské království.“ (Mt 3,1-2)
Advent je hezký čas. Když se
nenecháme zmást tím, co se během této doby děje v obchodech
a na ulicích, můžeme ho prožít
jako čas těšení se a radosti z toho,
že Bůh chce přijít do našich životů.
Advent má ale také jedno úskalí: Je tak krátký, že se nám může stát, že uteče jak
voda a my ho „propásneme“. A přitom jsme během této doby vyzýváni, abychom
učinili zásadní čin: „Obraťte se!“
Obrácení znamená nasměrovat svůj život opět tam, kam jsme mířili, když všechno
bylo v pohodě a byli jsme šťastní. Dobře se to dá ilustrovat na mezilidských vztazích:
Byly časy, kdy nám bylo s někým dobře, toužili jsme po tom být spolu, navzájem se
obdarovávat, těšit se jeden z druhého. Ať už to byl vztah partnerský, sourozenecký,

mezi rodiči a dětmi, mezi přáteli… A najednou se něco pokazilo, nechceme se vidět,
nechceme spolu nic mít. Obdobně to platí i o našem vztahu k Bohu.
Jan Křtitel vyzývá radikálně: „Obraťte se!“ Tedy, neztrácejte čas!
Je těžké udělat první krok ke smíření. Bojíme se, že budeme druhými odmítnuti.
Můžeme mít ale jistotu, že když do našeho odhodlání ke smíření pozveme Ježíše, bude
v tom s námi. Vždyť advent je přece doba, kdy Bůh přichází…
Uzdravení vzájemných vztahů je dobrý způsob, jak se připravit na Vánoce. Už
i proto, že dárky dostanou svůj smysl: Budou výrazem vztahu. Když máme někoho
rádi, je jedno, jakou cenu dárek má. Když ve vztahu s druhým něco chybí, nenahradí
to dárek ani za milion.
www.vira.cz

Neměl dar humoru, neměl vůdcovské a organizační
vlohy, nebyl strhujícím kazatelem, byl malé postavy...
Přerod Jana od Kříže v literárního velikána se udál ve vězení v Toledu, kde zakoušel velké útrapy.
Po devíti měsících se mu podařil pečlivě připravený útěk. Nakonec byl ale stejně zbaven všech úřadů
a vyhnán z kláštera. Odešel tedy do jiného kláštera v Ubedě. Ale i tam s ním jednali neobyčejně bezcitně.
Jan byl velmi nemocný, jeho tělo bylo pokryto vředy – podobal se tak trpícímu Jobovi. Nechali ho v jeho
cele bez povšimnutí. Když se blížila smrt, řekl: „Vstupme teď do domu Božího.“ Stalo se tak 14. prosince
1591. Bylo mu teprve čtyřicet devět let. Svatořečen byl roku 1726 a o dvě stě let později prohlášen za
učitele církve.
Kdysi za noci temné,
v své touze milostné, již láska zná,
ó štěstí nekonečné,
vyšla jsem nezřena,
když nad domem mým vládl klid a tma. (Jan od Kříže)
Tato pětiřádková rýmovaná strofa stojí na začátku snad nejslavnější duchovní básně Jana od Kříže,
španělského karmelitána narozeného roku 1542. Pocházel ze zchudlé šlechtické rodiny de Yepes; jeho
otec brzy zemřel, a tak od mládí pracoval jako ošetřovatel nemocných. V jednadvaceti letech vstoupil do
řádu a studoval filozofii a teologii v klášteře v Salamance. Po kněžském svěcení chtěl přestoupit
k přísnějším kartuziánům, ale setkání s tehdy padesátiletou Terezou z Avily v hovorně kláštera karmelitek
v Avile, kde byla Tereza převorkou, ho přimělo k tomu, aby se svého plánu vzdal a spolu s ní se věnoval
reformě karmelitánského řádu v mužské i ženské větvi. Po prvním rozhovoru, který změnil život obou
budoucích světců a učitelů církve, následovala další setkání ve stejné místnosti. Tady je jednoho dne
zastihla vyděšená sestra Beatrix od Ježíše, jak se – odděleni klauzurní mřížkou –vznášejí nad zemí
v mystickém vytržení. To se mělo stát, když byli ponořeni do rozhovoru o Nejsvětější Trojici.
Traduje se, že Juan byl malé postavy, ale ušlechtilý ve slovech i gestech. Na rozdíl od Terezy neměl
dar humoru; snad k tomu přispělo tvrdé mládí. Neměl vůdcovské, organizační vlohy, nebyl strhujícím
kazatelem, ale spíše neobyčejně vnímavým zpovědníkem a duchovním vůdcem. Tvrdilo se, že po dvou
slovech rozuměl duši. Ty, kteří mu byli svěřeni, k sobě nechtěl připoutat, ovládat, ale jen „vést za ruku“.
Juan de la Cruz patří také k velkým španělským básníkům. „Pro španělskou literaturu je skoro tím,
čím je Dante pro literaturu italskou – korunou básnictví, raným výkvětem ideálu.“ řekl Christoph Kletzer,
filozof práva působící v Cambridge. Během svého studia v Salamance byl žákem augustiniánského
mnicha Luise de León, teologa, humanisty a básníka, který zřejmě mladému karmelitánovi pomohl
objevit vlohy pro poezii. Vzorem pro pětiřádkovou strofu v duchovní básni o temné noci (La noche

oscura) je právě poezie Luise de León. Juanův přerod v literárního velikána se ale udál, aspoň podle
Waltera Nigga, teprve roku 1577 ve vězení kláštera v Toledu, kde zakoušel velké tělesné i duševní
útrapy. Byl tam uvržen v důsledku sporů o reformu svého řádu. Po devíti měsících se mu podařil pečlivě
připravený útěk. Pokud šlo o cíle obnovy, nechtěl trpělivě snášet utrpení a nedovolil si zůstat v nečinnosti.
V následujících letech se věnoval vedení a duchovnímu doprovázení v řádu a práci na svých hlavních
spirituálně-teologických dílech, mezi nimi na Výstupu na horu Karmel a Temné noci, komentáři ke
stejnojmenné básni. Nový odpor proti reformě vedl k tomu, že byl Juan zbaven všech úřadů a vyhnán
z kláštera. Odešel do odlehlého kláštera v Ubedě. Ačkoli tento klášter náležel k reformnímu hnutí, jednali
tu s ním neobyčejně bezcitně, zvláště převor, kterého světec jednou pokáral. Juan byl teď velmi
nemocný, jeho tělo bylo pokryto vředy – podobal se tak trpícímu Jobovi. Nechali ho v jeho cele bez
povšimnutí. Jen jeden laický bratr mu občas tajně prokazoval dobrodiní. Juan to všechno snášel bez
nářků a držel se tak svých slov: Kde není láska, tam lásku dej a lásku získáš.
Ve svém komentáři k písni o temné noci duše napsal Juan o Kristu: „Kristus je cesta, a tato cesta
je umírání ... V okamžiku své smrti byl i on zdeptán na duši, zcela bez útěchy a pomoci.“ Kdysi si tento
španělský mnich přál, aby zemřel jako obyčejný mnich, nikoli jako představený, a navíc na místě, kde
ho nikdo nezná. To se mu teď splnilo. Když se smrt blížila, řekl: „Vstupme teď do domu Božího.“ Stalo
se tak 14. prosince 1591. Bylo mu teprve čtyřicet devět let. Svatořečen byl roku 1726 a o dvě stě let
později prohlášen za učitele církve.
www.pastorace.cz

Ohlášky:
 Sv. Josef s Pannou Marií putovali do Betléma. Během adventu bude putovat
Panna Maria našimi domovy. Chcete, aby navštívila i vás? Vždy při rorátech si ji
můžete odnést na jeden den k sobě.
 Přijměte pozvání na koncert „Adventní notování“, který se koná v neděli 15. 12.
v 1500 hod. v kostele Povýšení svatého Kříže v Hustopečích. Účinkují: Chrámový
sbor a žesťový kvintet Hustopeče nad Bečvou.
 Adventní koncert v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Černotíně se uskuteční v neděli
15. 12. v 1530 hod. Vystoupí hranický smíšený pěvecký sbor Harmonia.
 Předvánoční zpověď: Špičky – pondělí 16. XII. od 1530 hod., Černotín – středa
18. XII. od 1530 hod., Bělotín – čtvrtek 19. XII. od 1530 hod. Hustopeče – pátek
20. XII. od 1500 hod. – zpovídá P. Vratislav Kozub. Zpovídá se do mše sv. V případě
zájmu i po bohoslužbě.
 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.
 Intence na I. pololetí roku 2020 si můžete nechat zapsat v sakristii.

RORÁTY

- prožíváme dobu adventní a s ní jsou spojeny roráty.
Rorátní mše svaté budou v Hustopečích po celou dobu adventní v úterý
(tyto mše sv. budou bez kázání) a v sobotu v 615 hod. V ostatní dny budou
roráty také v 615 hod., ale beze mše svaté. Každý den bude pro děti
připravena snídaně. Prosím ty, kdo by chtěli pomoci, ať se přihlásí na
faře. Prosím také hospodyňky, aby pokud mohou, přispěly nějakou
buchtou, koláčem či bábovkou.
P. František Antonín Dostál

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 15. 12. do 22. 12. 2019
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

Za † Jarmilu a Františka Blažkovy
a syna Pavla a za Anežku a Václava
Trčálkovy, syna Václava, živé
a rodiny a dvo
Za † Bohuslava Vozáka, manželku,
dva bratry, vnuka, za † rodinu
Hulákovu a Valentovu a živou rodinu
Za † Eduarda Kavalu, † rodinu
Ripperovu a rodiče z obou stran

Špičky

16:30

Volná intence

Hustopeče

6:15

Volná intence

sv. Rufus a Zosim

Černotín

16:30

Volná intence

Čtvrtek
19. 12.

Bělotín

16:30

Volná intence

Hustopeče

16:30

Hustopeče

6:15

Špičky

16:00

Volná intence

Hustopeče

8:00

Za Josefa Veselého, rodiče z obou
stran, sourozence a kněžská povolání

Černotín

9:30

Za živé a † farníky

Bělotín

11:00

3. neděle adventní
15. 12.

Pondělí
16. 12.
sv. Adelhaida (Adéla)

Středa
18. 12.

bl. Urban

Pátek
20. 12.

Za živé a † farníky

sv. Dominik Siloský

Sobota
21. 12.
sv. Petr Kanisius

4. neděle adventní
22. 12.

Sbírky:
2. neděle adventní

Na úmysl dárce

Za † tatínka a bratra Jaroslava a za
živou rodinu Bezděkovu a Heroutovu

Hustopeče

Špičky

Černotín

Bělotín

Kč 4.751,-

Kč 523,-

Kč 2.843,-

Kč 1.773,-

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Pokud máte zájem dostávat Angelus v elektronické podobě,
pak zašlete žádost na farní e-mail: farahustopece@gmail.com
a zpravodaj Vám bude zaslán na danou adresu.
Tel. na faru:

mobil: 733 741 614

ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín v nákladu 300 kusů. Vydává
P. František Antonín Dostál.

