Ročník XVI.

31. leden 2021

Číslo 5.

4. neděle v mezidobí

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Dt 18,15-20
2. čtení: 1 Kor 7,32-35
Ev.: Mk 1,21b-28
Žl 95

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu!
Nezatvrzujte svá srdce!

Kapka rosy z Božího slova: I Ježíš není nějaký obyčejný krasořečník. Učí „jako ten,
kdo má moc“. To lidé poznávají už před vyhnáním zlého ducha, které tento
jejich dojem potvrzuje… Dokážu ještě užasnout nad Ježíšovým učením, nad jeho
krásou a mocí?

Promluva před Hromnicemi
Drazí bratři a sestry, světla nám přibývá, den se prodlužuje, pár dní před
Hromnicemi je to již nepochybné.
V úterý budeme slavit svátek Uvedení Páně do chrámu, při kterém si
připomeneme, jak přišli Josef s Marií do chrámu, aby představili chlapce Ježíše
ve čtyřiceti dnech života. Podobně jako se o adventu zapalují svíce na věnci,
podobně jako nám o Vánocích roznášejí skauti betlémské světlo nebo jako se
o Velikonocích zapaluje paškál, tak
i nyní o Hromnicích se zapalují
svíce, aby byly znamením Krista,
přicházejícího Spasitele. Zapálené
svíce se tak při liturgii i modlitbě
stávají malými posly, ohlašující
radostné zprávy, zvěstující evangelium o přicházejícím Kristu.
Na Hromnice nám zapálené svíce
jako poslové ohlašují:
1) Příchod Světla – Krista na tento
svět, světla k osvícení pohanům, jak

říká v chrámu Simeon. V žehnací modlitbě při liturgii, kdy kněz žehná svíce,
se může pronést tato modlitba:
Bože věčný, živý a pravý,
z tebe vyšlo světlo, které osvěcuje každého člověka.
Osvěť naše srdce tímto světlem,
jehož znamením jsou hořící svíce v našich rukou,
a dej, ať vejdeme do světla tvé slávy.
Skrze Krista, našeho Pána.
2) Svíce jako znamení Krista Zachránce, který stvořil nebe i zemi, poukazují
na jeho ochranu a pomoc. Položení hromniček do oken v nebezpečí bouřky, je
vyjádřením této víry.
3) Svíce zapalované v den svátku Uvedení Páně do chrámu můžeme pak
vnímat i s myšlenkou na ono „o hodinu více“, tedy v radosti, že tma ustupuje
světlu, což opět můžeme vnímat duchovně s myšlenkou na Krista, Světlo světa.
Jak se píše u proroka Izaiáše: Tmu před nimi změním ve světlo.
Ať vám, bratři a sestry, Pán posílí víru v Něj, který osvěcuje naše životy, ať
vás ochraňuje ode všeho zlého a dopřeje vám radost z každého dne, který
prožíváte.
S pozdravem a požehnáním
+ P. Václav

Neexistuje temnota, jež by zastínila Boží světlo
Každý člověk má dvojí přirozenost. Je v něm světlo i tma, závdavek Božího života
i temnota zla. Obvykle se domníváme, že radost můžeme prožívat jen ve světlých
stránkách našeho života.
Proto napínáme hodně síly do potlačování svých stinných stránek. Pravdou ale je, že
dokonalou radost najde pouze ten, kdo dokázal přijmout i svůj stín, kdo se s ním smířil
a svěřil jej Bohu.
Kdo se odevzdal Bohu, objeví onu dětskou radost, po níž v skrytu srdce zatouží každý
člověk. Temnota nás přestane děsit a ohrožovat. Všecko bezpečně spočívá v Boží něžné
a silné ruce.
Bůh nestvořil svět a člověka v úplně hotovém stavu. Člověka a lidstvo tvoří tak, aby
jeho poznání pozvolna rostlo a rozjasňovalo se. Takto – krok za krokem – si člověk
postupně uvědomuje, co je dobré a spravedlivé. Tento vývoj patří k podstatě stvoření, je
zamýšlenou součástí Božího plánu.
Bůh nežádá po dítěti, aby smýšlelo a jednalo jako dospělý. Dítě má právo být dítětem.
Stejně je tomu ve vývoji každého jednotlivce i celého lidstva: procházejí různými etapami
a každá z nich v sobě zahrnuje aktuální konkrétní část pravdy. Bůh nežádá, abychom už
dnes byli těmi, jimiž se máme teprve stát. V každé fázi vývoje nám ale poskytuje potřebné
světlo k rozlišování toho, kudy a jak dál.

Naším nynějším úkolem je udělat jeden konkrétní následující krok, k němuž nás
vybízí. Není třeba považovat za ztrátu to, co už máme za sebou, postupujeme-li kupředu
podle toho, o čem jsme vnitřně přesvědčeni, že je správné.
Možnost žít v souladu s Boží vůlí nám zůstává vždycky otevřená. Možná je čas od
času jeho vůlí, že nevíme, co máme dělat při dalším kroku. Svěřme mu svou nejistotu
a přijměme vlastní temnotu. Jsme-li k sobě i k němu zcela upřímní, v pravou chvíli
pochopíme, co dělat dál.
Můj Bůh září do mých temnot (Žl 18,29)
www.vojtechkodet.cz

Slunce Kristovo
Před východem slunce vládne tma a noc, jakmile však slunce vyjde, tma ustoupí a zazáří
světlo. Stejné tak před příchodem Kristovým, jenž je pravým Sluncem, pokrývala tma celý
svět a byla hluboká noc. Když ale zazářilo toto nejjasnější Slunce a začalo na svět vyzařovat
své žhavé paprsky, vzešel pro naše duše nejpříznivější a nejsladší den.
Tehdy se vyplnilo prorocké slovo: Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad
těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo (Iz 9,2). Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme
proto skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla. Žijme řádně jako za denního světla: ne v hýření
a opilství, v nemravnosti a bezuzdnosti, ne ve sváru a závisti, nýbrž oblečte se v Pána Ježíše
Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním (Řím 13,12-14), praví apoštol.
Řiďme se tedy i my jeho poučením a buďme syny světla a dne.
Všichni lidé chodí pod sluncem zářícím na nebesích a slunce se dívá na všechny i na
každého zvlášť; stejně tak chodí lidé před všudypřítomným a vševidoucím Bohem a oči
Hospodinovy vidí, co kdo učiní nebo zamýšlí učinit, či na co jen pomyslí. Hospodin se dívá
z nebe, vidí všechny lidské syny, ze svého pevného trůnu shlíží na všechny, kdo obývají zemi.
On utvořil srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutkům (Žl 33,13-15). A dále: Tvé
oči, Hospodine, jsou otevřené na všechny cesty synů lidských, abys každému odplatil podle
jeho cest a podle ovoce jeho skutků (Jer 32,19). A ještě: Oči Hospodinovy jsou tisíckrát
jasnější než slunce, dívají se na všechny cesty lidí a pronikají i do nejskrytějších míst. Všechno
mu bylo známo, dřív než stvořil svět stejně tak, když vše bylo dokonáno (Sir 23,19-20).
www.vojtechkodet.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.
 V týdnu bude první pátek v měsíci, budou adorace, příležitosti ke sv. zpovědi a budu
navštěvovat nemocné.
 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.
 Pán Bůh zaplať za dary pro Tříkrálovou sbírku.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 31. 1. do 7. 2. 2021
Liturgický
kalendář

Místo

Hustopeče
4. neděle v mezidobí Černotín
31. 1.
Bělotín
Hustopeče
Pondělí
Hustopeče
1. 2.
Špičky
sv. Pionius
Úterý
2. 2.
Uvedení Páně
do chrámu, svátek

Středa
3. 2.
sv. Blažej

Čtvrtek
4. 2.

Čas

Úmysl mše svaté

8:00

Za živé a † farníky
Za † Jaroslava a Josefa Rekovy, rodiče,
sourozence, živou a † rodinu
Za † rodiče Vaňkovy a živou rodinu Vykovu

9:30
11:00
19:00
14:00

Hustopeče

16:30

Za uzdravení dědečka, ochranu a pomoc PM
pro celou rodinu, za nenarozené děti a dvo

Hustopeče
Špičky

14:00
14:00

Requiem za † Leopolda Pavlíka

Černotín

16:30

Requiem za † Marii Kleiberovou
Za † Hedviku Sojkovou, rodiče Vinklerovy,
dvo a živou rodinu

Bělotín

16:30

Za Barboru a Vojtu Chudíkovy
a † Germarda Ondřeje

Hustopeče

16:30

Za † Margitu Mačutkovou
a živou a † rodinu

Černotín

18:00

Za † Antonína Alána, manželku
a živou a † rodinu

sv. Agáta, památka

Sobota
6. 2.
sv. Pavel Miki a druhové,
památka

Hustopeče
5. neděle v mezidobí
Špičky
7. 2.
Bělotín
Měsíční sbírka

11:00

Hustopeče

19:00

S v ě t l e m

Requiem za † Danielu Dobešovou

16:30

sv. Ondřej Corsini

Pátek
5. 2.

(tichá) eucharistická adorace

p r o

8:00
9:30

m é

Za Pavla Blažka, živou a † rodinu a dvo
Za živé a † farníky
Za † rodiče Gassmannovy, staříčky,
živou rodinu a dvo
(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
31. I.
1 Jan 1-2,27
Jan 21

pondělí
1. II.
1 Jan 2,28-3
Ž 132

úterý
2. II.
1 Jan 4-5
Ž 133-134
Tel. na faru:

středa

3. II.

Reflexe

čtvrtek
4. II.
2 Jan1-5,3 Jan1
Ž 135

mobil: 733 741 614

pátek
5. II.
2 Petr 1-3
Ž 136

sobota

6. II.

Reflexe

