Ročník XVI.

17. leden 2021

Číslo 3.

2. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: 1 Sam 3,3b-10.19
2. čtení: 1 Kor 6,13c-15a17-20
Ev.: Jan 1,35-42
Žl 40

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůlí.

Kapka rosy z Božího slova: První apoštolové nenásledují Ježíše z povinnosti. Spíše
ho touží lépe poznat a je jim s ním dobře – a tak zůstávají v jeho blízkosti. A co
více, přivádějí k němu i ostatní, jako například Ondřej svého bratra Šimona…
Čím více budou lidé kolem mě vnímat, že je mi s Pánem dobře, tím účinnější
bude mé svědectví o víře.

Promluva k 2. neděli v mezidobí
Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem,
a řekl: „Hle, beránek Boží!“ Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem.
Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich: „Co byste chtěli?“
Odpověděli mu: „Rabbi“ - to přeloženo znamená Mistře - „kde bydlíš?“ Řekl
jim: „Pojďte a uvidíte!“ Šli tedy, viděli, kde bydlí, a ten den zůstali u něho;
bylo kolem čtyř hodin odpoledne. Jeden z těch dvou učedníků, kteří to od Jana
slyšeli a šli za ním, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten nejdříve nalezl svého
bratra Šimona, řekl mu: „Našli jsme Mesiáše!“ - to přeloženo znamená Kristus
- a přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohlédl a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův.
Budeš se jmenovat Kéfas,“ to je v překladu Petr (Skála).
Drazí bratři a sestry, mezi okruhem vánočních a velikonočních svátků i s jejich dobami přípravnými, adventem a postem, se nachází období liturgického
mezidobí. Během této doby uvažujeme nad Ježíšovým veřejným působením,
nad tím, jak hlásal Boží království a vyzýval k obrácení, nad zázraky, které
dosvědčovaly jeho božskou moc a nad řečmi, jimiž dával poznat Boží vůli.
O druhé neděli v mezidobí, což je dnes, čteme v evangeliu, jak se k Pánu
připojují první učedníci: Ondřej a Šimon, který je Ježíšem přejmenován na
Kéfu, neboli Petra (Skálu).

Jan Křtitel, který je v Janově evangeliu představen jako „svědek“, aby
svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho, ten o Ježíši říká: „Hle,
beránek Boží!“ Dva učedníci jdou za Ježíšem, stráví s ním čas, a jeden z nich,
Ondřej, dál zvěstuje Ježíše jako Mesiáše svému bratru.
Apoštol Pavel píše ve svém listu Římanům: Víra je z hlásání, hlásání pak
se děje slovem o Kristu.
Je mnohem snazší mluvit o krásné výzdobě kostela či o organizaci církve,
než mluvit přímo o Kristu. Při jedněch duchovních cvičeních jsem nad touto
skutečností šířeji rozjímal, že kolikrát mluvím o kdečem, ale slovo o Kristu
řeknu - mimo svátostnou službu - zřídka. Vzor svatého Dominika je pro nás
povzbudivý, neboť životopisec o něm mluví, že hovoříval buď s Kristem nebo
o Kristu.
Na druhou stranu vím, že slova o Kristu řečená na nevhodném místě
a v nevhodný čas, kolikrát strojeně či s příměsí sektařiny, se snadno stávají
bezduchými strašáky.
Dříve či později se pozná, zda pronesená slova jsou také řečí srdce. Čím
srdce přetéká, to ústa mluví.
Prosme tedy, aby Kristus vstoupil do našich srdcí, aby ústa mluvila o tom,
co v srdci již sídlí. Pak budeme jako apoštol Ondřej slovem o Kristu ohlašovat
spásu.
S pozdravem a požehnáním
+ P. Václav

Co křesťany spojuje, je silnější než to, co je rozděluje
Ježíš se modlil v předvečer svého utrpení a smrti: „Ať jsou všichni jedno. Jako ty, Otče, ve
mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal“ (Jan 17,21). Je příznačné,
že Ježíš nevyjádřil svou touhu po jednotě nejprve přikázáním pro učedníky nebo jejich poučením,
nýbrž modlitbou k Otci. Jednota je dar shůry, který pochází a roste ze společenství lásky s Otcem,
Synem a Duchem Svatým. Modlitba křesťanů za jednotu je tedy pokornou, ale důvěrnou účastí na
modlitbě Ježíše, který slíbil, že každá modlitba pronesená v jeho jménu bude vyslyšena Otcem.
Duchovní ekumenismus nachází své vyjádření v „soukromých a veřejných modlitbách za
jednotu křesťanů“. Protože jednota je darem, je vhodné, aby se křesťané modlili za jeho udělení
společně: „Takové společné modlitby jsou jistě velmi účinný prostředek k vyprošení milosti jednoty
a autentický výraz společenství: ‘Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já
uprostřed nich’ (Mt 18,20).“ Modlitba za jednotu je královským prahem, jímž se vchází do
ekumenismu. To ona vede křesťany k novému pohledu na Boží království a na jednotu církve; to
ona prohlubuje jejich pouta společenství; to ona jim dává schopnost vypořádat se s bolestnými
vzpomínkami, tíživými sociálními břemeny a lidskými slabostmi. V každém období dějin byli
hlavními iniciátory smíření a jednoty muži a ženy modlitby kontemplace, kteří rozdělené křesťany
inspirovali k obnově úsilí o jednotu.

Křesťané mohou s radostí a vděčností potvrdit: „Mnohem silnější je to, co nás spojuje, než to,
co nás rozděluje.“ Všichni křesťané vyznávají víru v Boha, Otce všemohoucího, v Ježíše Krista,
Božího Syna a Spasitele, a v Ducha Svatého, Obhájce, Dárce života a svatosti. Skrze svátost křtu
se rodí k novému životu a jsou připojeni ke Kristu. Ctí Písmo svaté jako slovo Boží a uznávají ho
jako trvale platnou normu pro víru i pro život. Společně se modlí a čerpají z dalších početných
společných zdrojů duchovního života. Posvěcující moc Ducha Svatého je posiluje ve svatosti. Duch
Svatý spojuje srdce křesťanů mnoha tradic. Tyto prvky společenství, které „pocházejí od Krista
a k němu vedou, právem patří k jediné Kristově církvi“.
www.pastorace.cz

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.
Děkujeme, že přispíváte do kasiček Tříkrálové sbírky, které jsou umístěny 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
v místní části Dub č.p. 43
V Černotíně v kostele po mši sv., na Obecním úřadě a v obchodě. V Bělotíně na Obecním úřadu
a po mši sv. v kostele, ve Špičkách na Obecním úřadu a v obchodě. Je možné také přispět online
na adrese trikralovasbirka.cz, kde vám děti zazpívají a je možné si zvolit příslušnou Charitu, které
chceme peníze darovat.
Příští neděli se z rozhodnutí papeže Františka bude slavit jako neděle Božího Slova, při které
vykonáme sbírku na podporu biblického apoštolátu.
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.

CELOROČNÍ HRA PRO RODINY POZNEJ SVŮJ DĚKANÁT
CPR Jitřenka připravila pro rodiny celoroční hru. Každý měsíc bude věnován světci, jehož
patrocinium se v našem děkanátě nachází. K tomu bude vyhlášeno několik úkolů, tím hlavním
bude navštívit dané místo a najít někde v jeho okolí ukrytou krabičku-skleničku s obrázky
světce nebo zasvěcení kostela či kaple. Děti budou mít soutěžní karty, do kterých si obrázky
nalepí a splní některý z dalších úkolů. KARTY MOHU ZASÍLAT MAILEM, POKUD SI
NAPÍŠETE NA ADRESU cprhraniceado.cz, nebo budou v našich kostelech k dispozici.
Krabičky či skleničky s obrázky světců necháme k dispozici i v dalších měsících. Prosím
o předběžné přihlášení, abych věděla, kolik karet a obrázků tisknout. Není nutnou podmínkou
splnit všechny etapy. 1.etapa: kaple sv. Fabiána a Šebestiána v Kunčicích. Všechny rodiny,
které se zapojí a přihlásí se na CPR nebo p. faráři, se mohou těšit na závěrečné vyhodnocení
a malou odměnu.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 17. 1. do 24. 1. 2021
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Hustopeče
2. neděle v mezidobí Černotín
17. 1.
Bělotín
Hustopeče
Pondělí
18. 1.
Panna Maria, Matka
jednoty křesťanů,
památka

Úterý
19. 1.
sv. Márius a Marta
a jejich synové

Středa
20. 1.

8:00
9:30
11:00
19:00

sv. Anežka Římská,
památka

Pátek
22. 1.

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

Špičky

17:30

Za † manžela Jiřího Hložka, syna Tomáše
a za živou a † rodinu Hložkovu
a Scheiderovu

Hustopeče

7:00

Za Tomáška Pečivu a Kristýnku Dobrušovou

Černotín

16:30

Za † Františku Kelarovou, manžela, dvo,
za živou a † rodinu Kelarovu a Mičunkovu

Bělotín

16:30

Hustopeče

16:30

Černotín

16:30

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín
Hustopeče

11:00
19:00

sv. Fabián a Šebestián

Čtvrtek
21. 1.

Úmysl mše svaté

sv. Vincenc

Sobota
23. 1.
sv. Ildefons

3. neděle v mezidobí

24. 1.

S v ě t l e m

p r o

m é

Za † Antonína Šnejdrlu, syna Petra a za
živou a † rodinu a dvo
Za † Františka Frydrycha, bratra Roberta,
† rodiče Frydrychovy, Urbišovy a dvo
Za Annu a Štěpána Durecovy, † dceru, syna,
dvo a živou rodinu
Za živé a † farníky
(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
17. I.
1 Mak 9-10
Jan 11

pondělí
18. I.
1 Mak 11-12
Jan 12

úterý
19. I.
1 Mak 13
Jan 13
Tel. na faru:

středa

20. I.
Reflexe

čtvrtek
21. I.
1 Mak 14-15
Jan 14

mobil: 733 741 614

pátek
22. I.
1 Mak 16
Jan 15

sobota

23. I.

Reflexe

