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Číslo 49.

2. neděle adventní

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Iz 40,1-5.9-11
2. čtení: 2 Petr 3,8-14
Ev.: Mk 1,1-8
Žl 85

Pane, ukaž nám své milosrdenství!
Kapka rosy z Božího slova: I dnešní evangelium mi znovu
připomíná ústřední námět adventní doby. Boha smím
kdykoliv pozvat do svého srdce. Zároveň se mám usilovně
snažit odstraňovat překážky, které mi v tom brání. Nyní,
v adventu, je doba milosti, kdy mám příležitost k novému
obrácení…

Promluva k druhé neděli adventní…
Bratři a sestry,
zapalujeme druhou svíci na adventním věnci a vstupujeme do další adventní neděle. Při liturgii nás
provází evangelista Marek se zprávou o vystoupení proroka Jana Křtitele, v evangeliu uslyšíme: „Když
Jan Křtitel vystoupil na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy.“
Minulou neděli nás v evangeliu Ježíš vyzval k bdělosti, tuto neděli nás jeho předchůdce Jan vyzývá
k pokání. Bděte a modlete se! Obraťte se a čiňte pokání! Výzvy adventní – tj. výzvy pro toho, kdo očekává
příchod Páně.
Bratři a sestry, když píšu tuto promluvu, pobývám na faře v Malé Morávce, kde si vykonávám
duchovní cvičení. Jsem v tichu, více se modlím, rozjímám, po obědě vyrážím do malebné a zasněžené
přírody pod Pradědem. V modlitbě myslím i na Vás. Podněty k rozjímání hledám ve Filokalii, sbírce
výroků východních křesťanských autorů. Ti povzbuzují k nahlédnutí do vlastního nitra, abychom v něm
rozpoznali vlivy dobré (Božské) a zlé (Démony). Povzbuzují k duchovnímu boji, kdy zůstáváme stát na
straně Krista (Vítěze) a modlitbou, postem a pokorou odrážíme všechny útoky pokušitele, překonáváme
všechny jeho nástrahy.
V této sbírce nacházím také jednu stať, která se týká popisu takových úkladů pokušitele. Snad Vám
může pomoci, jako zpovědní zrcadlo.
Člověk, který se nechal nachytat svou vlastní vůlí, vždy v něčem (ať už je to cokoli) najde zalíbení.
Jeho láska se s tím spojí a už není plně zaměřena k Bohu. Tak například někdo si zamiluje majetek. Jiný
zlato a stříbro. Jiný zas učenou světskou moudrost. Další má zálibu v nekonečném schůzování. Jiný
zase celé dny tráví rozptýleným a v zábavách. Další se nechá obelstít jalovými myšlenkami, které na něj
dopadají. Další je zase rád považován z touhy po lidském uznání za jakéhosi učitele zákona. Jiný
nachází rozkoš v nečinnosti a tupém nicnedělání. Další zas zbožňuje oděvy. Jiný se oddává pozemským

starostem. Další má oblibu v přemíře spánku. Jiný má rád šaškárny a další si zase libuje ve vulgární
mluvě. Ale ať už je kdo připoután ke světu v malém, či velkém, strhává ho to jako těžké závaží k zemi.
Nedovoluje mu to sebrat síly, aby se vzchopil. S jakoukoli vášní, kdo bojuje nedostatečně mužně, slabost
jeho boje pak proporcionálně odpovídá jeho náchylnosti k ní. A ta vášeň ho ovládá. Stává se pro něj
břemenem. Je pro něj okovem v mysli a překážkou na jeho cestě k Bohu. Takový člověk se k Bohu
nemůže zcela obrátit, žít podle jeho vůle a sloužit jemu jedinému. Nemůže se stát zcela dobrý a potřebný
pro nebeské království a získat věčný život.
Bratři a sestry, z důvodu stále ještě omezeného počtu osob při shromažďování, neodkládejte vánoční
zpověď až na poslední dny před Vánoci, ale využijte příležitost ke svaté zpovědi, jak Vám ji pro letošek
nabízím (viz ohlášky).
Pokojný a požehnaný druhý týden Adventu.
+ P. Václav

Mikuláš zprostředkovává setkání s Ježíšem
Kdo jde v prvních prosincových dnech našimi ulicemi, určitě ho potká, totiž svatého Mikuláše
v biskupském oděvu a s dlouhým bílým vousem. Tito Mikulášové ale bohužel spíše často nahánějí dětem
strach, než aby zpřítomňovali Mikulášovu lásku, o níž se vypráví v legendách. Když nasloucháme
nejstarším pramenům, lze zahlédnout zář postavy, která otevírá dveře adventu, to znamená, že
zprostředkovává setkání se skutečností Ježíše Krista.
Mikuláš je jedním z prvních světců, kteří byli uctíváni jako svatí, aniž byli mučedníky. V čase
pronásledování křesťanů se přirozeně stali důležitými ukazateli cesty víry ti, kteří se postavili na odpor
pohanské státní moci a svůj život položili za svou víru. V klidných dobách lidé potřebovali nové a jiné
vzory.
Mikuláš se lidem do paměti zapsal jako člověk, který pomáhá. Jeho velikostí nebylo hrdinství, které
se nechává mučit, zavřít a popravit. Jeho velikostí byla neustálá každodenní dobrota a laskavost. V jedné
legendě se výstižně říká, že všechny možné divy dokážou napodobit také kouzelníci a démoni, takže
zůstávají dvojznačnými, ovšem jen jediné je zcela jednoznačné a vylučuje jakýkoliv podvod, klam a mam:
být po celý život dobrým, po celý život každý všední den žít víru a zachovávat lásku.
Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval
nás (Jan 3,16; 1 Jan 4,10). Slyšeli jsme o vaší víře v Krista Ježíše a o vaší lásce, kterou máte ke všem
pro naději zakotvenou v nebesích (Kol 1,4-5).
Svatý Mikuláš není svátkem pouze pro děti. Je to připomínka skutečné osobnosti: biskup Mikuláš
z Myry kdysi hluboce poznamenal všechny, kdo se s ním setkali. Může inspirovat dnes i nás?
Jestliže lze lásku pokládat za první a největší hodnotu a přikázání, pak hlavním na lásce je schopnost
mít soucit s trápením těch, kdo jsou v těžkostech a bídě. Neexistuje totiž nic jiného, v čem bychom se
mohli Bohu více podobat, než skrze soucit a skutky milosrdenství. Je tedy třeba, abychom otevřeli svá
srdce všem chudým i všem těm, kdo z jakéhokoli důvodu trpí. Protože i my jsme lidmi, je třeba dávat
jako příspěvek potřebným právě dobrodiní lidskosti a mít soucit se všemi, kdo se nacházejí v obtížích.
www.pastorace.cz
(Řehoř z Nyssy)

O Pozdravení andělském
Andělského pozdravení si Panna Maria nesmírně váží. Jím se jí obnovuje radost, kterou zakusila, když
jí sv. Gabriel zvěstoval, že se stane Matkou Boží. Zdravme ji často tímto poselstvím. „Zdravte ji,“ říká Tomáš
Kempenský, „pozdravem andělským, velmi ráda slyší jeho ohlas.“ Matka Boží sama sdělila sv. Mechtildě, že
ji nikdo nemůže pozdravit lépe, než uctí-li ji pozdravem Zdrávas, Maria. Kdo Pannu Marii zdraví, toho zdraví
i ona. Sv. Bernard kdysi zaslechl z úst nejblahoslavenější Panny zcela zřetelně slova: „Ave, Bernarde! – Buď
zdráv, Bernarde!“ „Pozdravení Mariino,“ říká Konrád Saský, „je provázeno pokaždé nějakou milostí.“ Richard

od sv. Vavřince dodává: „Copak tomu, kdo přichází k Panně Marii se slovy Zdrávas, Maria, může odepřít
nějakou milost?“ Sv. Gertrudě Panna Maria přislíbila, že jí pomůže tolikrát v hodině smrti, kolika Zdrávasy ji
pozdraví. Alan de Rupe ujišťuje, že při slovech Zdrávas, Maria se celé nebe raduje, peklo se chvěje a ďábel
prchá. Totéž dosvědčuje z vlastní zkušenosti Tomáš Kempenský: kdysi se mu zjevil ďábel, ale za modlitby
Zdrávas, Maria zmizel. Uvedu zde několik příležitostí, kdy je možné modlit se Zdrávas, Maria:
1. Ráno, když vstaneš, a večer, než se odebereš na lože, se pomodli vkleče třikrát Zdrávas, Maria a ke
každému Zdrávasu připoj tuto prosbu: „Pro své Neposkvrněné početí, ó Maria, očisti mé tělo a posvěť mou
duši.“ Nato po vzoru sv. Stanislava pros Pannu Marii jako svou Matku o požehnání, svěř se do její ochrany
a vyžádej si od ní, aby tě po celý den nebo po celou noc chránila od hříchu. Uděláš dobře, když si nad lůžko
pověsíš krásný obraz blahoslavené Panny.
2. Ráno, v poledne a večer se modlívej Anděl Páně s obvyklými třemi Zdrávasy. Papež Jan XXII. byl
první, který opatřil tuto pobožnost odpustky. Benedikt XIII. udělil 100 dní odpustků všem, kdo se pomodlí Anděl
Páně, a jednou za měsíc plnomocné odpustky po přijetí svátostí. Dříve při zvuku zvonů poklekal každý a modlil
se Anděl Páně, dnes tak činit se mnozí stydí. Sv. Karel Boromejský se nerozpakoval sestoupit z vozu nebo
z koně a modlit se Anděl Páně na ulici, často blátivé. Podle výkladu Benedikta XIV. v sobotu večer a v neděli
se modlíme Anděl Páně vestoje, v době velikonoční se místo této modlitby modlíme Raduj se, nebes Královno.
3. Kdykoli uslyšíš bít hodiny, pozdrav Matku Boží Zdrávasem. Alfons Rodriguez zdravil Pannu Marii
každou hodinu; v noci, když hodiny bily, budili ho andělé, aby i v této době pokračoval ve své pobožnosti.
4. Když vycházíš z domu, nebo se vracíš, pomodli se Zdrávas, aby tě Panna Maria chránila venku
i doma před hříchem. V duchu zlíbej její nohy, jak to dělají kartuziáni.
5. Když uvidíš obraz Nejsvětější Panny, pozdrav jej Zdrávasem. Kdo může, ať ozdobí svůj dům krásnou
mariánskou sochou, aby byla Panna Maria zdravena od kolemjdoucích. Takový pěkný zvyk je v Neapoli
a ještě více v Římě.
6. Církev svatá předepisuje, aby všechny části církevních hodinek začínaly a končily Pozdravením
andělským. Bude dobře, když si zvykneš na začátku a na konci každé své práce se pomodlit Zdrávas, Maria.
Říkám „každé práce“, ať už je duchovní, jako modlitba, sv. zpověď, sv. přijímání, duchovní četba, poslech
Božího slova apod., anebo časná, jako studium, poučný rozhovor, práce, jídlo, odpočinek atd. Požehnané
jsou ty práce, které jsou obepjaty dvěma Zdrávasy. Ráno při procitnutí, večer před spánkem, v každém
pokušení, při každém výbuchu zlosti a podobně, vždy se modleme Zdrávas, Maria.
Čiň tak, milý čtenáři, a přesvědčíš se, jak mnoho získáš! Kněz Auriemma vypravuje, že Rodička Boží
slíbila sv. Mechtildě, že když se bude denně modlit tři Zdrávasy ke cti její moci, moudrosti a dobroty, že jí
vyprosí šťastnou smrt. Mimo to Panna Maria sdělila blah. Janě Francouzské, že je jí velmi milé, modlíme-li se
k uctění jejích desíti ctností deset Zdrávasů.

Z knihy Sv. Alfons Maria de Liguori: Vznešenosti Panny Marie

Ohlášky:






Od čtvrtku 3. XII. je povolen počet účastníků bohoslužeb do 30 osob. Účast platí pro ty, kteří mají na
danou mši intenci. Nedělní povinnost být fyzicky na mši sv. bude i nadále dispenzována. Neděle je
den Páně, který nás i přes to všechno zavazuje!!! Využijte, prosím, možnosti TV Noe, rádia Proglas,
či jiných on-line přenosů.
Nemocné budu navštěvovat v tomto týdnu, prosím, aby se mi nahlásili ti, kteří mají zájem.
Předvánoční zpověď: od 7. 12. vždy hodinu přede mši svatou. V sobotu 12. 12. a 19. 12. v kostele
v Hustopečích od 800 do 1000 hod.
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. V adventu můžeme připojit i postní středy.
Tel. na faru:

mobil: 733 741 614

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

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 6. 12. do 13. 12. 2020
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Hustopeče
2. neděle adventní
6. 12.

8:00

9:30
Černotín
11:00
Bělotín
Hustopeče 19:00

Pondělí
7. 12.

Špičky

16:30

Úmysl mše svaté
Za † Oldř icha Frydrycha, jeho syna Oldřicha,
bratra Jaroslava, sestru Boženu, snachu Marii,
rodiče Novákovy, Frydrychovy, manželé Annu
a Jaroslava Davidovy, ž ivou a † rodinu a dvo
Za † Václava Barota, manželku a dceru
Za živé a † farníky
(tichá) eucharistická adorace
Za Josefa Susíka, manželku a dvo

sv. Ambrož, památka

Úterý
8. 12.
Panny Marie počaté bez
poskvrny prvotního
hříchu, slavnost

Středa
9. 12.

Hustopeče 16:30

Za rodiče Šubovy, Hrabovy, vnuka Luďka
a za dar zdraví a ochranu PM
pro nemocnou osobu
Za Milana Jalůvku, rodiče, sourozence a dvo

Černotín

16:30

Za † Jaroslava a Miladu Rýparovy

Bělotín

16:30

Za † Matěje Greše, živou a † rodinu a dvo

sv. Valerie

Čtvrtek
10. 12.
sv. Julie a Eulálie

Pátek
11. 12.

Hustopeče 16:30

sv. Damas I. (Hostivít)

Sobota
12. 12.

Černotín

16:30

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

Za † Štěpánku Těšickou, manžela, 2 syny,
vnuka živou rodinu a dvo
Za † rodiče Novosádovy, 2 syny, živou rodinu a dvo
Za živé a † farníky

Panna Maria Guadalupská

3. neděle adventní
13. 12.

Hustopeče 19:00
S v ě t l e m

p r o

m é

Za Marii Jakešovou při výročí 100 let od
narození, manžela, P. Jaroslava Novosada,
Marii Smrčkovou, živou a † rodinu a dvo
Za Miladu Vaculovou, manžela Josefa,
živou a † rodinu a dvo
Na poděkování za 80 let života s prosbou
o Boží požehnání a ochranu PM do dalších let
(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
6. XII.
Dan 9-10

pondělí
7. XII.
Dan 11-12

úterý
8. XII.
Dan 13-14

Iz 47

Iz 48

Iz 49

středa
9. XII.
Reflexe

čtvrtek
10. XII.
Ag
Iz 50

pátek
11. XII.
Ezd 1-2
Iz 51

sobota
12. XII.
Reflexe

