Ročník XIV.

8. prosinec 2019

Číslo 49.

2. neděle adventní

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Iz 11,1-10
2. čtení: Řím 15,4-9
Ev.: Mt 3,1-12
Žl 72

V jeho dnech rozkvete spravedlnost
a hojnost pokoje navěky.
Kapka rosy z Božího slova: „Připravte cestu Páně, vyrovnejte
mu stezky!“, vyzývá nás všechny Jan Křtitel. Doba
adventní nemá svůj smysl v nákupech, shánění, pečení… Jde přece o to, aby na jejím konci měl Pán cestu
do našeho srdce lépe připravenou než na začátku!

Upozornění arcibiskupa
olomouckého věřícím
Drazí bratři a sestry,
k základní struktuře katolické církve patří biskupství a farnosti, nebo také
řehole a hnutí či spolky, které mají církevní schválení, ale prostor církve je
otevřený i pro mnoho duchovních společenství, která jsou součástí farností.
Důležitým znakem zdravého společenství je jednota s místní i světovou církví.
Pokud se nějaké společenství od církve odtrhne, či prohlásí za samostatnou
církev, stává se schismatickým. Kdo se aktivně zapojuje do života schismatického společenství, je automaticky exkomunikován, to znamená: dokud
se nezřekne schismatu, nemůže platně přijímat rozhřešení ve svátosti smíření
a nemůže hodně přijímat svátost eucharistie, která je výrazem hlubokého
sjednocení s církví. Protože v naší diecézi působí několik takových nových
církví, upozorňuji všechny věřící, že žádný člověk nemůže být ve dvou církvích
zároveň.
Například: Zakladatel komunity Královny míru v Medžugorii františkán
Tomislav Vlašič, který později odešel do Itálie, kde vystoupil z řádu a byl
převeden do laického stavu, založil spolu s jednou členkou tohoto společenství
Stefanií Caterinou 20. května 2018 novou církev s názvem „Církev Ježíše Krista
celého vesmíru“. Toto učení je blud a rafinované zlo, jež nepochází od Boha. Bylo
tam tolik dobrého, tolik modliteb a vše vypadalo svatě a nevinně. Nebylo lehké

se tohoto učení vzdát. Poznala jsem, že je založeno na výjimečnosti, důležitosti,
mimořádnosti, falešné mystice, vědění a poznávání Boha neobyčejným
způsobem, a to vede k pýše, vyznala jedna bývalá členka, která děkuje Bohu
za milost a sílu se z tohoto učení vymanit. Toto společenství má i své neplatně
svěcené kněze, kteří neplatně slouží mši svatou a působí také u nás.
Totéž platí o Byzantském katolickém patriarchátu, který vznikl 5. dubna
2011. Biskupové patriarchátu jsou bývalí katoličtí kněží, kteří byli exkomunikovaní z Katolické církve. Jejich biskupské svěcení zpochybnila Kongregace
pro nauku víry a oni sami zatím nepředložili hodnověrné doklady o svém
svěcení. Prvním patriarchou se stal Eliáš Antonín Dohnal pocházející
z Arcidiecéze olomoucké, který byl za nedovolené biskupské svěcení a za
schisma exkomunikován z Katolické církve. Sídlo patriarchátu je na Ukrajině,
ale nedaleko Olomouce mají svůj klášter, v němž podle oznámení na jejich
webových stránkách na své synodě dne 14. října 2019 prohlásili papeže
Františka za heretika a zvolili nového papeže.
Problematické je také Kněžské bratrstvo svatého Pia X. Papež František sice
4. dubna 2017 umožnil katolickým biskupům udělovat licence pro věřící, kteří
se účastní pastoračních aktivit bratrstva, ale Bratrstvo je v České republice
od prosince 2017 samostatnou registrovanou církví na Ministerstvu kultury
a zatím nenavázalo žádné vztahy s Českou biskupskou konferencí. Proto zatím
u nás biskupové žádné licence nemohou udělovat. Něco jiného je Kněžské
bratrstvo sv. Petra, které také slaví mši svatou takzvaně postaru a v latině, ale je
v jednotě s vedením katolické církve, a proto se katolíci mohou účastnit i jejich
bohoslužeb.
Nikoho nesoudím, ale považuji za svou povinnost věřící diecéze upozornit
na situace, kdy ztrácejí jednotu s církví a tím také možnost hodně přijímat
svátosti. Modlím se za obrácení a kající návrat do církve těch, kteří zbloudili,
a o modlitbu na tento úmysl prosím také vás všechny.

BŮH NENÍ NĚKDE V NEBI
- poselství adventu
„Hle, přichází Bůh, náš Spasitel“.
Tato biblická antifona je jakýmsi vstupem
do období adventu. Na počátku adventní
doby tak sugestivně zaznívají dvě slova:
„Bůh přichází“. Důležité je, že tato slova
nezaznívají v minulém čase: „Bůh přišel“,
ani v budoucím: „Bůh přijde“, ale
v přítomném: „Bůh přichází“. Jde tedy
o činnost, která probíhá stále.

Advent nám připomíná, že „Bůh přichází“ navštívit svůj lid, aby přebýval mezi
lidmi a vytvářel s nimi společenství lásky a života. Evangelium vyjadřuje tajemství
vtělení takto: „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi“, doslova: „aby svůj stan
rozbilo mezi námi“ (J 1,14).
Připravit se na Vánoce znamená, nasadit se v budování „příbytku Božího mezi
lidmi“. Nikdo odtud není vyloučen; každý může a má přispět k tomu, aby tento dům
byl prostornější a krásnější.
Advent nás vybízí, abychom svůj zrak obrátili k Bohu, abychom se s Bohem
setkávali v modlitbě a v konání dobra, abychom pozvali Ježíše do svého života
a společně s Ním budovali příbytek Boží mezi lidmi. Dnes, tady, teď.
Bůh není Bohem, který přebývá někde v nebi a přitom se o nás nezajímá. Je
Bohem-přicházejícím. Je Otcem, který na nás nikdy nepřestává myslet a zároveň
chová respekt k naší svobodě. Touží nás potkat a navštívit: chce přijít a zůstávat
s námi. Jeho advent = „příchod“ je důsledkem jeho rozhodnutí osvobodit nás od zla,
smrti a ode všeho, co brání našemu pravému štěstí. Bůh nás přichází spasit.
Stvořitel světa přišel z lásky přebývat mezi lidi. V listu Filipanům stojí, že Kristus
„nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl a vzal na sebe přirozenost
služebníka.“ (Flp 2,6). A stal se jedním z lidí.
Advent nás vybízí: „Probuď se a rozpomeň se, že Bůh přichází! Dnes, tady, teď!“

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.
Adventní koncert v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Černotíně se uskuteční v neděli 8. 12. v 1530 hod.
Vystoupí Flutissimo, Hobojové trio, Smyčcové trio a hosté.
Modlitební společenství bude ve čtvrtek v 18 h. na faře v Hustopečích. Zveme všechny zájemce
o společnou modlitbu a četbu Písma svatého.
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.
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

Sbírky:
1. neděle adventní

Hustopeče

Špičky

Kč 11.789,- Kč 2.578,-

Černotín

Bělotín

Kč 4.316,-

Kč 3.873,-

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 8. 12. do 15. 12. 2019
Liturgický
kalendář

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Za † Oldřicha Frydrycha, bratra Jaroslava,
sestru Boženu, snachu Marii, rodiče
Novákovy, Frydrychovy, manželé Annu a
Jaroslava Davidovy, živou a † rodinu a dvo

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

Pondělí
9. 12.

Špičky

16:30

Za Marii Susíkovou, manžela a dvo

Panny Marie počaté bez
poskvrny prvotního
hříchu, slavnost

Hustopeče

18:00

Za Františka Vozáka, 2 rodiče, bratra,
Jána Kostroše a Bohdanu Skýpalovou
a Margitu Mačutkovou

Hustopeče

6:15

Černotín

16:30

Za † Jaroslava a Miladu Rýparovy

Bělotín

16:30

Za živé a † farníky

2. neděle adventní
8. 12.

Úterý
10. 12.

Místo

Za † Františka Kelara, jeho sestru
Marii a živou rodinu
Za rodiče Boženu a Antonína
Jemelíkovy, syna Antonína, rodinu
Zaoralovu a Staviařovu a dvo

Na úmysl dárce

sv. Julie a Eulálie

Středa
11. 12.
sv. Damas I. (Hostivít)

Čtvrtek
12. 12.
Panna Maria
Guadalupská

Pátek
13. 12.
sv. Lucie (Světluše),
památka

Sobota
14. 12.
sv. Jan od Kříže, památka

3. neděle adventní
15. 12.

Hustopeče

16:30

Hustopeče

6:15

Černotín

16:00

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

Tel. na faru:

Za živou a † rodinu Hubovu
a Hrabinovu a dvo
Za Václava a Marii Žemlovy
a za Františka a Žofii Nezdařilíkovy,
dvo a živou rodinu
Na úmysl dárce
Za † Antonína Petržílka a Jaroslava
Reka a živou rodinu
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

mobil: 733 741 614

