Ročník XVI.

12. prosinec 2021

Číslo 50.

3. neděle adventní

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Sof 3,14-18a
2. čtení: Flp 4,4-7
Ev.: Lk 3,10-18

Plesejte a jásejte,
neboť nad vámi vládne Svatý Izraele.
Iz 12

Kapka rosy z Božího slova: „Co máme dělat?“ To je zásadní otázka.
Pokládají ji ti, kdo přicházejí k Janu Křtiteli. Měl bych ji
položit i já – třeba takto: Pane, co mám dělat, abych dobře
a plně prožil nejen zbytek tohoto adventu, ale i celý svůj život?
Co mám dělat, abych tě jednou mohl spatřit tváří v tvář?

Bratři a sestry, třetí neděle adventní, kterou slavíme, je nedělí radostnou,
pojmenovanou podle vstupní antifony ke mši svaté „Gaudete“, „Radujte se“.
Provázejí nás slova sv. apoštola Pavla z jeho epištoly Filipanům: Radujte se
stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko.
Je dobré připomenout, že tento list psal apoštol
Pavel ve vězení. Nenacházel se tedy v žádné
příjemné situaci, nýbrž dosti chmurné.
Evangelium – radostná zvěst – se však již
usadila v jeho srdci. Poznal za svého života onu
Pánovu blízkost a věděl o jeho moci a o tom, že
Kristus je život a vzkříšení. Čeho by se měl
obávat? Pro něj, jak píše, život je Kristus a smrt
ziskem. Ano, tento apoštol národů, jak můžeme
poznat z jeho listů a ze Skutků apoštolů, je
skutečně svobodným. Bůh naplnil jeho srdce
opravdovou radostí a pokojem. Obtížné situace,

které se před ním vynořují, a které by druhé dovedly k obavám, strachu a zlobě,
on přechází jako řeku po krokodýlích hlavách. Jeho uchvátil Kristus. O jedno
mu jde, jak píše dále: Nedbám na to, co je za mnou, ale ženu se k tomu, co je
přede mnou. Běžím k cíli za vítěznou nebeskou odměnou, ke které nás Bůh
povolal skrze Krista Ježíše.
Bratři a sestry, ať nám Pán dopřeje poznání své blízkosti a naplní naše srdce
pokojem a onou radostí z Kristova vítězství. Je-li on s námi, kdo nebo co proti
nám!
S pozdravem a požehnáním
P. Václav Fojtík

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!

ADVENT – VÝZVA K BDĚLOSTI
Pán Ježíš nás hned na začátku nového církevního roku, na začátku každého adventu
vyzývá k bdělosti. Co to pro nás znamená? Obyčejně je bdění spojeno se starostlivostí
a péčí o druhého, že počítáme ve svém životě ještě s někým jiným než jen se sebou.
Tak lékaři a zdravotníci bdí pro své pacienty a ostatní kdo pracují a bdí třeba v noci
v továrnách, tak je to také pro ty, kterým je určen zboží – třeba potraviny – čerstvé
pečivo… Bdění bývá také spojeno s láskou, tak milující bdí pro milovaného, aby jej
miloval, rodiče bdí pro své děti, které přece z lásky přišli na svět, a když izraelité byli
vyváděni z Egypta Rudým mořem, čteme v II. knize Mojžíšově, že to byla noc bdění

pro Hospodina. Zdá se tedy, že bdění je vždy vzhledem k někomu, koho milujeme, je
spojeno s myšlenkou na něj, s přáním dobra, které pak vykonáme.
Ve vztahu k Bohu je bdění vyjádřeno životem modlitby. Protože často
zapomínáme na toho, kdo je náš Život a naše Všechno, je třeba modlitby, kterou
otcové duchovního života nazývají vzpomínkou na Boha, častým probuzením paměti
srdce: Je třeba si vzpomenout na Boha častěji, než se dýchá – a toho dosáhneme tak,
že se s pevnou vůlí trpělivě modlíme v určitou hodinu. Kvalita modlitby se poměřuje
především věrností s jakou přicházíme na dostaveníčko se svým Bohem. Taková
neúnavná horlivost může vyvěrat jen z lásky – bdění je spojeno s láskou, jak jsme si
řekli na začátku. Je třeba ale také bojovat o modlitbu proti naší těžkopádnosti a lenosti,
takový boj modlitby je také bojem pokorné, důvěřující a vytrvalé lásky.
Tato láska otvírá naše srdce pro tři zřejmé, zářivé a oživující skutečnosti víry: že
modlit se často a horlivě je možné, a to i na tržišti nebo během procházky o samotě.
Je to možné i ve vašem obchodu, ať už kupujete, nebo prodáváte, nebo také při vaření.
(Chrysostomus) Dále poznáváme, že nic není tak cenné jako modlitba; ona totiž dělá
možným to, co je nemožné, snadným to, co je nesnadné. Není totiž možné, aby upadl
do hříchu člověk, který se modlí. (Chrysostomus) A neustále se modlí ten, kdo svou
modlitbu spojuje se skutky a skutky s modlitbou. Jenom tak můžeme pokládat zásadu
neustálé modlitby za uskutečnitelnou. (Origenes) Kéž na konci života, až se přiblíží
cíl našeho putování, až nás osvítí světlo Vycházejícího z výsosti, kéž každý z nás bude
moci říci: Můj život, to bylo bdění pro Hospodina a pro člověka, který mi byl svěřen!
P. Romuald Rob, OP

Ohlášky:
 Předvánoční zpovídání v našich farnostech:
Hustopeče nad Bečvou: půlhodina před každou mší svatou, pátek 17. 12. od 1500 h. do 1630 h.
P. Vratislav Kozub, od pondělí 20. 12. do čtvrtku 23. 12. vždy od 1900 h. do 2000 h. při
eucharistické adoraci.
Špičky: sobota 18. 12. od 800 h. do 900 h., hodina před pondělní mší svatou 20. 12., tj. od 1630 h.
Bělotín: hodina před čtvrteční mší svatou 16. 12., tj. od 1530 h., sobota 18. 12. od 900 h. do 1000 h.
Černotín: hodina před mší svatou 15. 12., tj. od 1530 h., sobota 18. 12. od 1015 h. do 1100 h.
 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 12. 12. do 19. 12. 2021
Liturgický
kalendář

3. neděle adventní
12. 12.

Pondělí
13. 12.
sv. Lucie (Světluše),
památka

Úterý
14. 12.
sv. Jan od Kříže,
památka

Středa
15. 12.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

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

Heřmanice 17:30

Za † Terezii Michalíkovou, rodinu Andersovu,
Škařupovu, Heraltovu a Glogarovu

Hustopeče

6:15

Černotín

16:30

Za † Václava Barota, manželku a dceru

Bělotín

16:30

Za † kněze Karla Krumpolce a všechny kněze
působící v naši farnosti

Hustopeče

16:30

Za † manžela Stanislava Váňu, bratra
Antonína, 2 sestry, rodiče Váňovy,
Miladu Kalichovou a dvo

Špičky

16:30

Za † Milenu Hošťálkovou ke 45. výročí úmrtí,
manžela Františka a za Josefa Sůkala

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

sv. Valerián

Čtvrtek
16. 12.
sv. Adelhaida (Adéla)

Pátek
17. 12.
sv. Lazar

Sobota
18. 12.
sv. Rufus a Zosim

4. neděle adventní
19. 12.

Za Františka Vozáka, 2 rodiče, 2 bratry,
Jána Kostroše, Bohdanu Skýpalovou,
Margitu Mačutkovou a dvo
Za živé a † farníky

Bělotín

11:00

Na poděkování PB za dar života s prosbou
o Boží požehnání

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

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

