Ročník XVI.

19. prosinec 2021

Číslo 51.

4. neděle adventní

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Mich 5,1-4a
2. čtení: Žid 10,5-10
Ev.: Lk 1,39-45
Žl 80

Pane, Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář,
a budeme spaseni.
Kapka rosy z Božího slova: S malou obměnou mohu použít slova
z evangelia ke své modlitbě: Jak jsem si, Pane, zasloužil, že
ke mně přicházíš? Jak si zasluhuji dar tvé blízkosti, tvého
přátelství, dar spásy…? Stále znovu tě chci za tyto dary
chválit a děkovat ti!

Bratři a sestry, nadpis tohoto úvodního článku pro Angelus 4. adventní
neděle nám zní zajisté pěkně. Je před Vánoci. Několik málo dní a začnou milé
svátky. Jak se na tyto letošní svátky připravit? Co třeba tak, že se na ně
připravovat nebudeme. Není to nějaká bludná myšlenka? Je a není. Začnu od
toho „je“, protože na Vánoce se chtě nechtě musíme připravovat, nechceme-li
zapomenout na celý svět, na to, že někdo vedle nás stojí, na nás čeká a něco
očekává a že příprava patří k liturgickému prožívání, ať už se jedná o advent
či půst, různé vigilie, apod. Kdo by nad tím vším mávl rukou a tvrdil, že
příprava na Vánoce není potřeba, bude jako zápasník v ringu, který chce
knokautovat Konzum a Zvykovost, ale zjistí, že obecenstvo ve sportovní hale
zcela schází a že protivník se k souboji nedostavil a zůstal raději právě s těmi,
kteří tu nejsou.
A teď přistoupím k onomu „není“ – abych zopakoval, co jsem výše tvrdil: že
není bludnou myšlenkou, když budu říkat, abychom se na letošní svátky
nepřipravovali. Chce to vysvětlení. Přípravou označujeme čas a činnosti, které
vyplňují dobu, než něco nastane. Jak se však můžeme připravovat na něco, co

již nastalo? Jak se můžeme připravovat na příchod Krista, když již přišel? Jak
mohu oslavovat jednou v roce jmeniny, když není dne, kdy by mé jméno
nebylo se mnou? Tedy v tomto chápání se na svátky připravovat nemusíme,
ale přece to děláme. Jak píše apoštol Pavel do Korintu: Říkám, bratři, toto: Čas
je krátký. Proto ti, kdo mají manželku, ať žijí, jako by ji neměli, a ti, kdo pláčou,
jako by neplakali, a ti, kdo se radují, jako by se neradovali, a ti, kdo kupují,
jako by jim nemělo zůstat nic, a ti, kdo užívají tohoto světa, jako by ho
neužívali, neboť tento viditelný svět pomíjí. A ti, kdo se připravují na Vánoce,
jako by se na ně nepřipravovali. To není životní apatie, ale vědomí, že pomíjivé
střídá věčné, a snad právě proto, kdo má ženu, tak ji obejme; a kdo má smutek,
prolévá slzy; a kdo se raduje, poskakuje; a kdo nakupuje, tak nešetří; a kdo
dává, tak až do krajnosti.
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!

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.

Příběh Ježíšova narození oprášený jen o Vánocích?
„Když se však naplnil čas, poslal Bůh svého Syna.“ (Gal 4,4)
Bylo nebylo – tak bychom mohli naše vyprávění začít. Jenomže nejde o žádnou pohádku,
mýtus, babskou povídačku nebo zkrátka výplod něčí představivosti, ale o opravdový příběh.
Postavy v něm vystupující nejsou pouhá papírová pimprlata. Jsou to lidské bytosti z masa a kostí,
které prožívaly nejrůznější pocity, zápasy, naděje a sny, podobně jako dnes my.
Téměř všichni měli společnou velmi důležitou věc. Navštívil je totiž Boží posel - anděl a zjevil
jim, že jsou povoláni ke spolupráci na dramatu naplnění největšího příslibu, jaký kdy Bůh dal svému
lidu: že Bůh sám sestoupí mezi svůj lid. Přestože se tento příběh odehrál před více než dvěma tisíci
lety, promlouvá každičká jeho část i každá postava, která v něm vystupuje, s velkým důrazem přímo
do našich životů.
Příběh Ježíšova narození obyčejně odpočívá po většinu roku v knihovničce. V prosinci ho
vytáhneme, oprášíme, necháme na pár týdnů zazářit, načež ho krátce po Vánocích opět odložíme
na jedenáct měsíců stranou. Tento úžasný příběh nám ovšem má co říct každý den našeho života.
Je to poselství naděje, jež zvěstuje, že Bůh nikdy nezapomíná na své sliby a plní je v dokonale
zvolený čas.
Říká nám, že Bůh si vybírá obyčejné lidi, kteří ho milují, aby pro jeho království vykonali
mimořádné věci.
Nabádá nás, abychom věřili, že Bůh v nás dokáže způsobit zrození něčeho velikého, ačkoli
dobře víme, že sami bychom to nikdy nezvládli.
Ujišťuje nás, že u Boha není nic nemožného. Připomíná nám, že nás Bůh tolik miloval, že
poslal svého Syna – část sebe sama -, aby s námi byl jako světlo v naší temnotě, jako naděje
uprostřed naší beznaděje, aby nás přivedl na cestu, která je v souladu s jeho vůlí.
Dovolím si tedy tvrdit, že je to příběh příhodný pro všechna roční období.
www.vanoce.vira.cz

Ohlášky:
 Předvánoční zpovídání v našich farnostech:
Hustopeče nad Bečvou: půlhodina před každou mší svatou, od pondělí 20. 12. do
čtvrtku 23. 12. vždy od 1900 h. do 2000 h. při eucharistické adoraci.
Špičky: hodina před pondělní mší svatou 20. 12., tj. od 1630 h.
 Je možné si nechat zapsat úmysly mší svatých na celý rok 2022.
 Příprava kostela na Vánoce v Hustopečích bude ve čtvrtek 23. 12. ve 1300 hod.
Přijďte všichni, kdo byste se chtěli zapojit do zdobení stromků.
 Betlémské světlo si můžete odnést do svých domovů během Štědrého dne na
schodku před farou v Hustopečích.
 Přijďte si poslechnout na Štědrý den v 1630 hod. tradiční troubení koled z věže
kostela v Hustopečích.
 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.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 19. 12. do 26. 12. 2021
Liturgický
kalendář

4. neděle adventní
19. 12.

Pondělí
20. 12.

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

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

Černotín

9:30

Za živé a † farníky

Bělotín

11:00

Na poděkování PB za dar života s prosbou
o Boží požehnání

Hustopeče

19:00

(tichá) eucharistická adorace

Špičky

17:30

Za uzdravení nemocného bratra
a jeho manželku

Hustopeče

6:15

Černotín

16:30

Bělotín

16:30

Bělotín
Černotín
Hustopeče
Špičky
Hustopeče
Bělotín
Špičky

15:00
20:30

Černotín

9:30

Hustopeče
Bělotín

8:00

Špičky

9:30

Černotín

9:30

sv. Dominik Siloský

Úterý
21. 12.

Úmysl mše svaté

sv. Petr Kanisius

Středa
22. 12.
sv. Servul

Čtvrtek
23. 12.

Za dar zdraví a BP

sv. Jan Kentský

Pátek
24. 12.
Štědrý den

Narození Páně
25. 12.

Svaté rodiny
26. 12.

22:00

Za živé a † kně ze pů sobı́cı́ v naší farnosti

22:00
8:00
8:00

Za živé a † farníky

9:30

8:00

Za dárce na květinovou výzdobu kostela
Za živou a † rodinu Humplíkovu, Nekorancovu,
Heraltovu, Zdeňku Lipovskou a dvo
Za † Zdeňka a Ludmilu Indruchovy, jejich
rodiče, sourozence a živou rodinu
Za živé a † farníky
Za Annu a Štěpána Durencovy, † dceru
Marii, syna Bohumila, živou rodinu a dvo

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

