Ročník XVII.

9. leden 2022

Číslo 2.

Křtu Páně

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Iz 40,1-5.9-11
2. čtení: Tit 2,11-14;3,4-7
Ev.: Lk 3,15-16.21-22
Žl 104

Veleb, duše má, Hospodina!

Kapka rosy z Božího slova: Při Ježíšově křtu lidé poznávají, že je milovaným
Božím Synem, ve kterém má Otec zalíbení… Díky Pánově výkupnému dílu
jsem se i já stal milovaným Božím dítětem!

Pastorační plán
Chvála Kristu.
Bratři a sestry, tak jsme vstoupili
do nového kalendářního roku.
Možná s novými předsevzetími,
s novými plány a rozhodnutími, že
rok 2022 bude pro nás ten jaksi,
ehm, ehm, však víte sami, inu
prostě, a jinak tomu být nemůže, že
bude tento rok pro nás znamenat
jedině to, a nic jiného, jak bych to
řekl, bude to rok jedinečný a neopakovatelný, právě pro tu konkrétnost,
kterou mu dáme prostřednictvím našeho rozhodnutí a předsevzetí. Tak
honem, ale ne zase tak rychle! Nemáme-li stanovené předsevzetí pro nový
rok, učiňme je. Žádné chození kolem horké kaše!
Myslím, že by nebylo od věci, kdybychom určité předsevzetí udělali také
s ohledem na celek farnosti. Něco podobného jako farnost provázelo v roce
2020, kdy jste se někteří snažili po částech přečíst celé Písmo svaté.
Co myslíte? Jak by mohlo vypadat takové farní předsevzetí na rok 2022?
V duchu synodality jste pozváni všichni k tomu, abyste se ujali slova

a vyjádřili se. Ať už svůj návrh sdělíte přímo mně či blízkým v kruhu rodiny,
ve společenství či svému kamarádovi, nebude to jistě bez užitku.
A budete-li mít s tímto konkrétním předsevzetím problémy, můžete zůstat
u toho stálého a velkého plánu, který jako Církev i farnost máme všichni,
tedy napomáhat spáse duší.
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!

Ježíš se narodil, aby uhasil naši žízeň … po lásce
Všichni jsme naprogramováni k tomu, abychom milovali a byli milováni.
Všichni. Ale nedokážeme to.
Na jedné straně se nám lásky nedostává, a na druhé straně se svým jednáním
lásce uzavíráme. Východiskem z této slepé uličky je vědomí, že nás Bůh miluje
takové, jací jsme. Miluje bezpodmínečně. Jedině Bůh dokáže uhasit naši žízeň po
lásce, ať je jakkoli veliká.
Ježíš se narodil, aby uhasil naši žízeň … po lásce. Narodil se jako malé dítě,
kterého se nelze bát. Ježíš je pro mě od této chvíle ten, kdo mi zkřížil cestu. Ten, kdo
mě zná, kdo se setkal a mým pohledem, kdo vzal mé srdce do svých dlaní, aby je
měnil a navždycky změnil.

Mé setkání s Ježíšem, i když je trochu ubohé, trochu nevydařené, trochu zmatené,
mi dává najednou nečekanou sílu.
Jako kdybych v sobě měl na dosah ruky nevyčerpatelnou zásobu lásky! Zásoba,
z níž si mohu po libosti brát, která mne po celý den naplňuje radostí, uklidňuje mě
a zahání jednoho po druhém démony a strachy, kteří mě až do nynějška trápili.
Ty strachy, že nebudu mít dost uznání a lásky… Jak se jako led na slunci
rozpouštějí nutkavé potřeby mého ega a mého těla. Jakási síla mne zahaluje do
svého širokého pláště, chrání mě a dává mi chuť být lepší.
My všichni se přetvořujeme stále víc a víc k zářivé podobě, jakou má on. Působí
to duch Páně (srov. 2 Kor 3,18).
„Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř srdce naše podle srdce svého.“
www.vanoce.vira.cz

Staré dobré časy nás dopředu neposunou
Bůh praví: „Nevzpomínejte na věci minulé, nedbejte na to, co se dávno stalo!
Hle, činím věci nové, teď již vzcházejí. Vytvořím pro vás novou cestu skrze poušť.“
(srov. Bible Iz 43, 17-18)
K minulosti můžeme mít různý vztah. Je užitečné znát svou osobní minulost i širší
dějiny. Můžeme se z nich poučit. Ale není dobré zůstat v minulosti vězet. Život totiž žijeme
jen v přítomnosti. Minulost už je daná. Budoucnost se nám otvírá, ale prožijeme ji, až se
stane přítomností.
Někdy je těžké odpoutat se od toho, co se nám stalo, zvlášť pokud nás to bolestně
zasáhlo. Rádi bychom to vymazali, ale nejde to. Minulost nelze změnit. První důležitý krok,
aby bolestné zkušenosti neničily náš život, je odpuštění těm, kdo nám je způsobili, zříci se
touhy po odplatě a výčitek (skrze toto totiž minulé zlo dál působí v našem životě). Pak je
možné svěřit celou svou minulost Bohu a prosit, aby ji uzdravil, aby dál nenarušovala naši
přítomnost.
Mezi minulé věci, na které nemáme vzpomínat, je i zlo, které jsme druhým způsobili
my. Je důležité si ho uvědomit, litovat, svěřit Bohu a zjednat možnou nápravu. Pak už se
k tomu vracet nemusíme. Díky Božímu odpuštění ztratilo moc nad naším přítomným
životem.
V minulosti by uvízl i ten, kdo by stále vzpomínal na "staré dobré časy" - často
idealizované. Je možné se v nich inspirovat pro současnost? Udělejme to. Nemá ale cenu
naříkat, že dřív bylo líp a teď to stojí za starou belu. Nostalgie nás vpřed neposune. Záleží
totiž jen na tom, co jak žijeme a jednáme právě teď.
Biblický citát obrací naši pozornost na nové věci, které Bůh chce tvořit. Zve nás,
abychom je vyhlíželi. Bůh nás chce vyvést ze strnulosti, z pocitu, že jsme už všechno zažili,
že už jsme dost staří, aby nás něco v životě překvapilo. Člověk, který žije s postojem, že jeho
život už nic nového nepřinese, vlastně nežije. Bůh stále tvoří věci nové, otvírá cesty tam, kde
nebyly a kde jsme si mysleli, že ani žádné být nemohou. Jinými slovy Bůh dává naději a zve
nás k očekávání toho, čemu On chce v mém životě dát ještě vzniknout.
Opírejme se tedy o to, jak Bůh jednal v minulosti, s radostí čekejme na to, co připravuje
pro naši budoucnost, ale žijme a jednejme nyní.
www.vira.cz

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 9. 1. do 16. 1. 2022
Liturgický
kalendář
Křtu Páně
9. 1.
Pondělí
10. 1.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Za živou a † rodinu Heryánovou, Haisovou
a dvo

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

Hustopeče

19:00

Za živé a † farníky
Za † P. Františka Beníčka a † kněze,
kteří působili v bělotínské farnosti
(tichá) eucharistická adorace

Heřmanice 17:30

sv. Agathon (Dobromil)

Středa
12. 1.

16:30

Bělotín

16:30

Hustopeče

16:30

Za živou a † rodinu Sedláčkovu, Vránovu,
s prosbou o dar zdraví a dvo

Špičky

16:00

Za Marii Proklovou, manžela, rodiče z obou
stran a za živou a † rodinu

Hustopeče

8:00

Černotín
Bělotín
Hustopeče

9:30
11:00
19:00

Za Ladislava, Jaroslava, Karla a manželku
Marii, rodinu Davidovu, Pavlíkovu a dvo
Za živé a † farníky

sv. Probus (Pravoslav)

Čtvrtek
13. 1.

Za † Františku Kelarovou, manžela, syna, dvo
a živou rodinu

Černotín

sv. Hilarius z Poitiers

Pátek
14. 1.
sv. Sáva Srbský

Sobota
15. 1.
sv. Pavel Poustevník

2. neděle v mezidobí

16. 1.

Za Annu a Jana Němečkovy, dceru a syna
(tichá) eucharistická adorace

Ohlášky:
 V úterý nebude mimořádně ranní mše svatá.
 Ve středu 12. 1. bude po mši svaté v Černotíně setkání pro ty, kdo by se rádi zapojili do čtení
biblických úryvků při bohoslužbách.
 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.
Tel. na faru: mobil: 733 741 614
E-mail: fahustopecenb@ado.cz
https://www.ihustopece.cz/farnost/

