Ročník XVI.

28. listopad 2021

Číslo 48.

1. neděle adventní

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Jer 33,14-16
2. čtení: 1 Sol 3,12-4,2
Ev.: Lk 21,25-28.34-36
Žalm 25

K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši.
Kapka rosy z Božího slova: Pán ve dnešním evangeliu zřejmě
nechce popisovat přesný průběh konce světa. Spíše nám
připomíná jistotu, že náš pozemský život i tento svět
skutečně pominou, a že máme bdít a modlit se, abychom na
setkání s ním byli připraveni… Půjde jistě o chvíle vážné a
snad i velmi náročné, ale sám Pán nás povzbuzuje: „Až to
začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše
vykoupení.“

Pastýřský list
pro 1. neděli adventní
Milé sestry a drazí bratři,
dnes vstupujeme do adventu, začínáme velkou
přípravu na nový příchod Krista. Nejde jen o přípravu na Vánoce, které jsou oslavou jeho
historického příchodu. Jde i o naši přípravu na
setkání s Kristem na konci našeho života či na
konci věků, ale taky o jeho vstup do našeho
každodenního života, do našich vztahů, do naší
společnosti.
Letos prožíváme dvě celocírkevní události: Rok rodiny, který
vyhlásil papež František, a synodální proces, který jsme na papežovu
výzvu zahájili v říjnu. Svatý otec reaguje na dva velké problémy
dnešního světa: přehnaný individualismus a krizi rodiny. Obojí

souvisí. Když jsme příliš soustředěni na své já, zanedbáváme Boha
i druhé lidi a zhoršujeme vztahy. To se odráží i v rodině. Co můžeme
udělat pro nápravu? Prožijme tento advent se zvláštním zaměřením
na společnou cestu v rodině.
Některé rodiny jsou zvyklé na zasedání rodinné rady, tak jim to
nepřijde zvláštní. Udělejme si v době adventní ve všech rodinách
každý týden společnou hodinku. Nic násilného. Jen mějme čas jeden
pro druhého. Téma hovoru není potřeba hledat. Mluvte o kterémkoliv
problému, který někoho v rodině pálí. Neřešte jich však mnoho
najednou. Ostatní nechejte na příště. Nebuďte na to sami. Pozvěte
krátkou modlitbou do svého společenství Pána Ježíše. Takový host
udělá z Vašeho setkání svátek. Před ním se budete lépe ovládat
a ukážete laskavější tvář. Nechejte mluvit každého naprosto
svobodně a pozorně mu naslouchejte. Nepřipravujte si při tom svou
odpověď. Nemluvte dlouho a dejte slovo každému. Pak udělejte druhé
kolo, v němž nikdo nebude opakovat to, co už řekl, ale řekne, co ho
oslovilo z úst druhých. Budete-li pak chtít udělat závěr, něco
rozhodnout, zeptejte se nejprve: Jak by se to líbilo Pánu Bohu?
Připomeňte si třeba vhodný citát z Písma svatého. Pokud nenajdete
shodu, odložte rozhodnutí na příště. Buďte trpěliví a nemějte špatnou
náladu kvůli tomu, že jste nenašli řešení.
Do příštího setkání ať se každý modlí za správné poznání. Možná
pocítíte, že Bůh je Vám mnohem blíž, než dřív. Možná Vám dojde, že
Bůh k Vám promlouvá i skrze ty, od kterých byste to nečekali. Možná
zaslechnete jeho hlas ve svém srdci. Při tom ale dejte pozor, abyste za
Boží hlas nepovažovali hlas pokušení těla, světa či ďábla. Vodítkem
Vám může být otázka, jestli je návrh v souladu s Božím přikázáním
a jestli odpovídá lásce, která hledá dobro druhého.
Příští setkání začněte tím, jak jste prožili poslední týden, co Vás
napadlo, na co jste přišli. A dobře poslouchejte, na co přišli druzí.
Snad Vám to připadne jako nezvyklý úkol. Ale jestli v době adventní
děláváme různá cvičení projevů lásky v dobrých skutcích nebo
sebeovládání, udělejte si z tohoto programu adventní cvičení, kterým
se připravíte na Vánoce. Uděláte novou duchovní zkušenost a Vánoce
budou bohatší o nový způsob Boží přítomnosti ve Vaší rodině. Děkuji
všem, kteří tímto způsobem přispějí k obnově naší společnosti skrze
obnovu vlastní rodiny.
K takovému úsilí každému z Vás ze srdce žehná

KÓD PRO DARY NA OPRAVU KOSTELA

Bankovní účet farnosti, zřízený pouze pro účely oprav hustopečského kostela:
296308046/0300.
Finanční stav účtu farnosti pro opravy hustopečského kostela k 24. 11. 2021
je 753.573,- Kč (z toho se v kasičkách za minulý měsíc vybralo 42.716,- Kč).
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Svatá Anežko, oroduj za nás!

Ohlášky:









Bude první pátek v měsíci, přede mši sv. bude adorace, příležitosti ke sv. zpovědi a budu
navštěvovat nemocné.
Na neděli 5. 12. připadá adorační den pro farnost Špičky. Po mši svaté bude vystavena Nejsvětější
svátost oltářní až do 15 hod., kdy bude ukončení společnou adorací. Přijďte se, prosím, poklonit
Ježíši svátostnému a pomodlit se za své rodiny a farnost. Zároveň je to den vzájemných modliteb
s bohoslovci kněžského semináře – bohoslovci se tento den modlí za nás, proto pamatujme i my na ně.
Setkání synodní skupinky v Hustopečích bude v pátek v 18:00 h. na faře v Hustopečích.
Ode dneška je možné si nechat zapsat úmysly mší svatých na celý rok 2022.
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.
Při sbírce na Charitu se vybralo: Hustopeče nad Bečvou 15.936,-Kč, Bělotín 5.780,-Kč, Černotín
7.080,-Kč, Špičky 1.100,-Kč.

RORÁTY - začíná doba adventní a s ní jsou spojeny roráty. Rorátní
mše svatá bude v Hustopečích po celou dobu adventní v úterý v 615 hod.
V ostatní dny (od pondělí do pátku) budou roráty v 630 hod., ale beze mše
svaté. Z důvodu zhoršené epidemické situace nebudou letos na faře
snídaně.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 28. 11. do 5. 12. 2021
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

Za živé a † farníky

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

Špičky

16:30

Hustopeče

6:15

Černotín

16:30

Za manžela Květoslava Valentu, rodiče
z obou stran a živou rodinu

Bělotín

16:30

Za maminku Barboru, † Josefa,
živou a † rodinu Malátovu

Hustopeče

16:30

Za † Jaromíra Štaffu, živou a † rodinu a dvo

Černotín

16:30

Za † Marii Alánovou, manžela,
živou a † rodinu

Hustopeče

8:00

Za živé a † farníky

2. neděle adventní Adorační den
Špičky
5. 12.

9:30

Za bohoslovce

1. neděle adventní
28. 11.

Pondělí
29. 11.

Úmysl mše svaté
Za Jana a Marii Jakešovy,
P. Jaroslava Novosada, živou a † rodinu,
Marii Smrčkovou a dvo
Za Bohuslava Vozáka, manželku, 2 syny,
vnuka Pavla a rodinu Vozákovu, Hulákovu,
Valentovu

sv. Saturnin

Úterý
30. 11.
sv. Ondřeje, svátek

Středa
1. 12.
sv. Edmund Kampián

Čtvrtek
2. 12.
sv. Bibiána

Pátek
3. 12.
sv. František Xaverský,
památka

Sobota
4. 12.
sv. Jan Damašský,
sv. Barbora

Měsíční sbírka

Za † Marii Volkovou, manžela, syny, vnuka,
snachu a živou rodinu

Bělotín

11:00

Za maminku Marianu Sedlovou, tatínka,
sestru Ingrid Pospíšilovou a staříčky
Kleiberovy, Heinzovy a živou a † rodinu

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

Tel. na faru: mobil: 733 741 614
E-mail: fahustopecenb@ado.cz
https://www.ihustopece.cz/farnost/

