Ročník XVI.

10. leden 2021

Číslo 2.

Křtu Páně

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Iz 55,1-11
2. čtení: 1 Jan 5,1-9
Ev.: Mk 1,6b-11
Iz 12

S radostí budete vážit vodu z pramenů spásy.

Kapka rosy z Božího slova: Ježíš se nechává pokřtít od Jana v Jordánu. On sám jistě
křest nepotřebuje. Předznamenává tím ale svátost naší spásy a také dává najevo,
že nám chce být podoben skutečně ve všem kromě hříchu.

Rok svatého Josefa
Rok 2021 byl Svatým Otcem představen jako Rok svatého Josefa. Stalo
se tak při výročí 150 let od vyhlášení tohoto světce za Ochránce katolické
církve. Papež František v apoštolském listu Patris corde uvažuje nad
osobností tohoto světce a v závěru píše, že máme svatého Josefa prosit
o milost milostí: vlastní obrácení.
Rok svatého Josefa nás může vést k uvědomění stálé Boží blízkosti,
kterou svatý Josef jako pěstoun Pána Ježíše zvlášť zakoušel. V tomto roce
můžeme vyzískat bohaté poklady církve
v podobě odpuštění časných trestů, neboli
odpustků, když za obvyklých podmínek
(svátostné vyznání, přijetí eucharistie
a modlitba na úmysl Svatého Otce)
vykonáme některý z následujících úkonů:
a. — Svatý Josef, opravdový muž víry, nás
povzbuzuje, abychom znova našli úzký
synovský vztah s Otcem, obnovili svou
věrnost
modlitbě,
disponovali
se
k naslouchání a s hlubokým rozlišováním
odpovídali na Boží vůli. Plnomocný
odpustek se proto uděluje všem, kdo
budou aspoň půl hodiny meditovat

o modlitbě Páně nebo se aspoň jeden den budou účastnit pobytu
v duchovním ústraní, který bude obsahovat meditaci o svatém Josefovi.
b. — V evangeliu se svatému Josefovi dává titul „muž spravedlivý“ (Mt
1,19). Josef je opatrovník „důvěrného tajemství, které je v hlubině srdce
a duše“1 — má totiž účast na Božím tajemství, a je proto mimořádným
patronem vnitřního prostoru člověka; pobízí nás, abychom znovu objevili
sílu mlčení, prozíravosti a spolehlivosti při plnění svých povinností.
Ctnost spravedlnosti, kterou Josef tak skvělým způsobem uplatňoval, je
plné přilnutí k božskému zákonu, totiž zákonu milosrdenství, „protože
Božímu milosrdenství přísluší naplňovat skutečnou spravedlnost“.2
A proto se bude moci dostat daru plnomocného odpustku také těm, kdo
podle příkladu svatého Josefa vykonají skutek milosrdenství — ať tělesný
nebo duchovní.
c. — Zvláštním znakem Josefova povolání bylo, že se stal opatrovníkem
Svaté rodiny z Nazareta, snoubencem blahoslavené Panny Marie
a Ježíšovým otcem z hlediska zákona. Aby byly všechny křesťanské
rodiny naléhavě povzbuzeny k tomu, aby znova tvořily příklad
důvěrného společenství, lásky a modlitby, který byl plně přítomen
u Svaté rodiny, uděluje se plnomocný odpustek věřícím, kteří se
v rodinách nebo jako snoubenci pomodlí posvátný růženec.
d. — Boží služebník Pius XII. ustanovil 1. května 1955 svátek svatého
Josefa dělníka – „s tím úmyslem, aby všichni lidé viděli důstojnost práce
a aby se jí inspiroval sociální život a příslušné zákony založené na
rovném rozdělení práv a povinností“.3 Plnomocný odpustek tedy bude
moci obdržet každý, kdo každý den svěří své snažení pod ochranu
svatého Josefa, a kterýkoli věřící, který bude přímluvu nazaretského
dělníka vzývat v tom smyslu, aby každý, kdo si hledá práci, ji byl schopen
najít a aby práce všech byla důstojnější.
e. — Svatá rodina na útěku do Egypta nás učí, že „Bůh je tam, kde je
člověk v nebezpečí, tam, kde člověk trpí, kde utíká, zakouší odmítání
a opuštěnost“.4 Plnomocný odpustek se tedy uděluje věřícím, kteří se
pomodlí litanie ke svatému Josefovi (v latinské tradici) nebo akathist ke
svatému Josefovi, celý anebo aspoň jeho přiměřenou část (v tradici
byzantské), anebo jinou zvláštní modlitbu ke svatému Josefovi z jiných
liturgických tradicí, a to za církev pronásledovanou ad intra a ad extra
a za ulehčení všem křesťanům, kteří trpí jakýmkoli druhem
pronásledování.
Svatá Terezie od Ježíše poznala svatého Josefa jako patrona ve všech
životních situacích: „Zdá se, že Bůh dovolil jiným světcům, aby nám
přispívali v té či oné potřebě, zatímco já zakusila, že přímluva sv. Josefa

se vztahuje na všechny“ potřeby.5 V novějších časech svatý papež Jan
Pavel II. znova zopakoval, že postava svatého Josefa „nabývá́pro církev
naší doby ve vztahu k novému tisíciletí křesťanství́zvláštní aktuá
lnosti“.6
Pro opětovné potvrzení všeobecného patronátu svatého Josefa v církvi
uděluje tato Apoštolská penitenciárie – kromě uvedených okolností –
plnomocný odpustek věřícím v Krista, kteří se pomodlí některou platně
schválenou modlitbu nebo učiní úkon zbožnosti ke cti svatého Josefa,
např. se pomodlí „Ad te, beate Ioseph“ [K tobě, svatý Josefe], zvlášť
o výročních dnech 19. března a 1. května, o svátku Svaté rodiny Ježíše,
Marie a Josefa, v neděli svatého Josefa (v byzantské tradici),
devatenáctého dne kteréhokoliv měsíce a o každé jednotlivé středě,
která je podle zvyku v latinském ritu zasvěcena památce tohoto světce.
V dnešním ohrožení veřejného zdraví se dar plnomocného odpustku
vylévá co největší měrou na seniory, nemocné, umírající a na všechny,
kteří z legitimních důvodů nemohou vycházet, jestliže se zřeknou
jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři
obvyklé podmínky, a u sebe doma nebo na jiném místě, kde je zadržuje
nějaká překážka, se pomodlí modlitby ke cti svatého Josefa, útěchy
nemocných a patrona dobré smrti, a s důvěrou obětují milosrdnému
Bohu své bolesti nebo nesnáze svého života.
Dle dekretu Apoštolské penitenciárie z 8. prosince roku 2020.
+ P. Václav

Ohlášky:
 Podle usnesení Vlády ČR je na mši svaté povolen takový počet účastníků, který v daném
kostele nepřekročí 10 % míst k sezení. (Hustopeče max. 30, Špičky max. 10, Černotín max. 15,
Bělotín max. 20). Využijte, prosím, možnosti TV Noe, rádia Proglas, či jiných on-line přenosů.
 Tříkrálová sbírka letos neproběhne formou koledy, ale pouze na sběrných místech, kde budou
pokladničky Tříkrálové sbírky, do kterých můžete přispět až do 24. ledna 2021. Jsou k dispozici
na těchto místech:
- na úřadě městyse (zámek č.p.1, 1.patro)
- v kostele Povýšení sv. Kříže v Hustopečích nad Bečvou
- v obchodech potravin městyse Hustopeče nad Bečvou
- v místní části Poruba č.p. 18 a č.p.68
- v místní části Vysoká č.p. 61
- v místní části Hranické Loučky č.p.15
 Pokud máte zájem o požehnanou křídu, je možné si ji vyzvednout v kostele po mši sv. nebo na
faře v Hustopečích.
 Připojme se sami či společně v rodinách každý večer ve 20.00 h. k modlitbě růžence za
ukončení pandemie COVID-19, za zdravotnický personál, všechny nemocné, opuštěné
a seniory, aby v těchto obtížných časech nalezli útěchu. Modlitba růžence je mocným, a přitom
snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 10. 1. do 17. 1. 2021
Liturgický
kalendář
Křtu Páně
10. 1.
Pondělí
11. 1.

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Špičky
Bělotín
Hustopeče

9:30
11:00
19:00

Za † Antonína Bubíka, živou a † rodinu
Bubíkovu, Biskupovu, Vyškovskou a dvo
s prosbou o Boží požehnání
Za živé a † farníky
Za Annu a Jana Němečkovy, syna a dceru
(tichá) eucharistická adorace

Heřmanice 17:30

Za nová kněžská a řeholní povolání, za dvo,
za nemocné s prosbou o ukončení pandemie
a za pokorná srdce a život v pravdě

Hustopeče

7:00

Za nemocnou osobu

Černotín

16:30

Za † Miloslava Hendrycha, otce, děti a živou
a † rodinu Hendrychovu a Samiecovu

Bělotín

16:30

Za † kněze Františka Beníčka a celou jeho
živou a † rodinu

Hustopeče

16:30

Za Františka Jambora, syna Pavla, rodiče, 2
bratry, živou a † rodinu a dvo a za Antonína
Frydrycha, rodiče, Františka Knápka,
rodiče Hrachovcovy, živou a † rodinu a dvo

Špičky

16:00

Za † Jiřího Trusinu k nedožitým 70 narozeninám
a živou a † rodinu Trusinovu a Navrátilovu

ct. Marie Elekta

Úterý
12. 1.

Úmysl mše svaté

sv. Probus (Pravoslav)

Středa
13. 1.
sv. Hilarius z Poitiers

Čtvrtek
14. 1.
sv. Sáva Srbský

Pátek
15. 1.
sv. Pavel Poustevník

Sobota
16. 1.
sv. Marcel I.

Hustopeče
2. neděle v mezidobí Černotín
17. 1.
Bělotín

11:00

Hustopeče

19:00

S v ě t l e m

p r o

8:00
9:30

m é

Za uzdravení dědečka a zdraví celé rodiny
Za živé a † farníky
Za † tatínka Zdenka, bratra Jaroslava
a živou a † rodinu Bezděkovu
(tichá) eucharistická adorace

n o h y

j e

t v é

s l o v o

aneb přečteme Písmo svaté za jeden rok
neděle
10. I.
Mal 1-3
Jan 6

pondělí
11. I.
1 Mak 1-2
Jan 7

úterý
12. I.
1 Mak 3-4
Jan 8

Tel. na faru:

středa

13. I.
Reflexe

čtvrtek
14. I.
1 Mak 5-6
Jan 9

mobil: 733 741 614

https://www.ihustopece.cz/farnost/

pátek
15. I.
1 Mak 7-8
Jan 10

sobota

16. I.

Reflexe

