Ročník XVI.

5. prosinec 2021

Číslo 49.

2. neděle adventní

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Bar 5,1-9
2. čtení: Flp 1,4-6.8-11
Ev.: Lk 3,1-6
Žalm 126

Hospodin s námi udělal velkou věc,
naplnila nás radost.

Kapka rosy z Božího slova: Jan káže křest pokání a připravuje tak
Pánu cestu. K podstatě křesťanství patří jistě víra v Boha
dobrotivého a slitovného. Je zde ale i neodmyslitelná výzva,
která se obrací k nám, hříšníkům: výzva k lítosti, obrácení
a účinnému pokání.

K pandemické situaci
Bratři a sestry, začnu citátem známého britského politika minulého století Winstona
Churchilla: „Čtu v poslední době tak strašné věci o kouření, že jsem se tedy rozhodl přestat
číst.“ Myslím, že pro tento článek do farního zpravodaje se citát velmi hodí. Poslední
dobou lze v televizi a na internetu sledovat tak strašné věci o pandemii, očkování
a neočkování, že možná stojí za to přestat je sledovat, anebo jen velmi umírněně.
Nevím, jak jsme kdo schopni určité sebereflexe, jak si dokážeme přiznat, že – i když
třeba přímo nehřešíme - můžeme mít dostatek špatných sklonů. Jedním z nich je
zvědavost. Jistě to není dobrá vlastnost. Ovšem ona se velmi lehce schová pod jiné
slovíčko, a sice „zájem o dění ve světě“, a tak nám uteče z pytle zpytování svědomí.
Podobně jako když Max Kašparů uvádí, že slovo pýcha je v současnosti nahrazeno tzv.
„zdravým sebevědomím“, a tak i tato máť hříchu zůstane vně onoho pomyslného pytle.
Objektiv zaměřený na pandemii nám sděluje něco o samotných médiích, sdělovacích
prostředcích. S naší pozorností na předměty, které obrazem či textem média sdílejí, nám
jejich jakási „aura“ přeskočí na mozek. Tam je neviditelná, ale brzy se dá poznat. Vliv
médií je pak patrný na celém těle, i duši. Slyšíme, že teď je v módě tetovačka, šup s ní na
tělo, slavná herečka Kryšpína Slanečková už nenosí děravé džíny, ale děravé boty, tzv.
žraloky – do košíku s nimi! Starší ročníky kroutí nechápavě hlavou, média jim ji natáčí
nejprve doprava a pak zas doleva, mladší nakupují anebo se o tom alespoň baví. Síla
médií!

Co chceme! Minimálně půldruhého roku se téměř o ničem jiném nebaví než
o koronaviru. Denně chtě nechtě se kolem nás vše točí koronavírem.
Nesedlo nám to už na mozek? Nerozhodneme se tak strašné věci přestat číst, anebo tu
četbu a sledování alespoň umírnit? Píšu to i pro sebe!
Místo sdělovacích prostředků tedy teď v adventu doporučuji prostředky jiné, pro
posvěcení a posilu: svatou zpověď, svaté přijímání, modlitbu.
S pozdravem a požehnáním
P. Václav Fojtík

I nás si Bůh vybírá a posílá
V průběhu adventní doby si každý rok připomínáme slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie,
která připadá na 8. prosince.
Když člověk přemýšlí o Matce Boží, mohl by si myslet, že Bůh tak dlouho hledal čistou, svatou,
neposkvrněnou dívku, aby se v ní mohl narodit jeho Syn Ježíš, až našel Marii z Nazareta.
Zdálo by se, že ona se stala Matkou Spasitele, protože byla neposkvrněná.
Ale ve skutečnosti je to zcela obráceně.
Bůh si zvolil obyčejnou, normální dívku z izraelské vesnice, a protože si ji vyvolil, předem ji na její
úkol připravil tím, že ji uchránil dědičného hříchu.
Tato skutečnost má své důsledky také pro nás. Bůh si i nás vybírá a dává nám poslání, i když nejsme
svatí a dokonalí. Ale ve chvíli, kdy si nás volí, dává nám také všechny potřebné prostředky, abychom
jeho úkoly mohli splnit.
www.maria.cz

Mikuláš z Myry
Kdo jde v prvních prosincových dnech našimi ulicemi, určitě ho potká, totiž svatého Mikuláše, ve
více či méně odpovídajícím biskupském oděvu a jistě nikdy bez dlouhého bílého vousu, s nímž se
ostatně znázorňoval už v 8. století. Více méně biskupské je také to, co mikulášové říkají a dělají. I když
často spíše nahánějí dětem strach, než aby zpřítomňovali světcovu lásku, o níž se vypráví v četných
variacích jeho legendy.
Kým tento muž byl ve skutečnosti, téměř nevíme. Přesto, když nasloucháme nejstarším pramenům,
skrze mlhu minulosti, stále ještě lze zahlédnout zář postavy, která otevírá dveře adventu, to znamená,
že zprostředkovává setkání se skutečností Ježíše Krista. (...)
Tradice vždycky ztotožňovala svatého Mikuláše s oním biskupem Mikulášem, který se zúčastnil
koncilu v Niceji a spolu s tímto prvním velkým biskupským shromážděním vyslovil vyznání o pravém
božství Ježíše Krista. Šlo zde o základ křesťanství, o rozhodnutí, zda se křesťanství stane sektou, či
něčím skutečně novým, vírou v Boží vtělení. Šlo o otázku, jestli Ježíš z Nazaretu byl pouze výjimečný
duchovně založený člověk, nebo se v něm Bůh opravdu stal člověkem. A konečně šlo také o otázku,
zda je Bůh tak mocný, že se může stát malým, zda je tak mocný, že nás miluje a opravdu dokáže vstoupit
do našeho života. (...)
Mikuláš je jedním z prvních, 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, co se týče vztahu církve
a státu, lidé potřebovali nové a jiné vzory. Mikuláš se jim 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 jiné legendě se o tom velmi pěkně říká, že všechny možné divy dokážou napodobit také kouzelníci
a démoni, takže zůstávají dvojznačnými, ovšem jen jediné je zcela jednoznačné a vylučuje jakýkoli
podvod, klam a mam: být po celý život dobrým, po celý život každý všední den žít víru a zachovávat
lásku.
www.vira.cz

KÓD PRO DARY NA OPRAVU KOSTELA

Bankovní účet farnosti, zřízený pouze pro účely oprav hustopečského kostela:
296308046/0300.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Svatá Anežko, oroduj za nás!

Ohlášky:
 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.
 Od pondělí bude mše svatá ve Špičkách i přes zimní období v 17:30 h.
 Modlitební společenství bude ve čtvrtek v 19 hod. na faře v Hustopečích.
 Setkání biřmovanců bude v pátek v 18:00 h. v kostele v Hustopečích.
 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.

RORÁTY - prožíváme dobu 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 5. 12. do 12. 12. 2021
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Za živé a † farníky

2. neděle adventní Adorační den
Špičky
5. 12.

9:30

Za bohoslovce

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

Špičky

17:30

Hustopeče

6:15

Středa
8. 12.

Černotín

16:30

Za Josefa Hýžu, manželku, dceru a dvo

Panny Marie počaté bez
poskvrny prvotního
hříchu, slavnost

Hustopeče

18:00

Za † Zdeňku a Roberta Váhalovy,
syny Svatopluka a Roberta a živou rodinu

Čtvrtek
9. 12.

Hustopeče

14:00

Requiem za † Marii Smolkovou

sv. Valerie

Bělotín

16:30

Pátek
10. 12.

Hustopeče

16:30

Černotín

16:30

Měsíční sbírka

Pondělí
6. 12.
sv. Mikuláš

Úterý
7. 12.

Za Karla Třeštíka

sv. Ambrož, památka

sv. Julie a Eulálie

Sobota
11. 12.

Za † Jaroslava Mayzlíka, bratra, sestru, rodiče
a dvo

sv. Damas I. (Hostivít)

3. neděle adventní
12. 12.

Hustopeče

8:00

Za † manžela Oldřicha Frydrycha, bratra
Jaroslava, sestry Boženu, Annu, syna Oldřicha
Frydrycha. Za manžele Annu a Jaroslava
Davidovy, živou a † rodinu a dvo

Špičky

9:30

Za živé a † farníky

Bělotín

11:00

Na poděkování PB a PM s prosbou
o požehnání do dalších let

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

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

