číslo 49.
8. prosinec AD 2013

2. neděle adventní
Zpravodaj farností
Hustopeče nad Bečvou,
Špičky,
Černotín,
a Bělotín

Hle, Pán přijde spasit lidi všech národů a k radosti
(Žl 25,1-3)
vašeho srdce dá, že uslyšíte jeho mocný hlas.

1. čtení: Iz 11,1-10 2. čtení: Řím 15,4-9 Ev.: Mt 3,1-12
Žalm 122

V jeho dnech rozkvete spravedlnost
a hojnost pokoje navěky.

BĚDA DUŠI, V NÍŽ NEBYDLÍ KRISTUS
Kdysi se Bůh rozhněval na Židy a vydal
Jeruzalém nepřátelům na odiv, takže nad Židy
panovali ti, kdo je nenáviděli, a v Jeruzalémě
nebyly už ani svátky, ani oběti; a stejně se hněvá
na duši, která přestupuje přikázání, a vydává ji
napospas nepřátelům, démonům a vášním. A když
ji nepřátelé takto svedou, dokonale ji zkazí.
A jako je dům bez pána zahalen tmou, hanbou
a potupou a je v něm plno špíny a nečistoty, tak se i duše, kterou opustil její Pán,
i když se v ní předtím radoval se zástupem andělů, naplní tmou hříchu, hanbou
vášní a veškerou nešlechetností.
Běda cestě, po níž nikdo nechodí a na níž není slyšet lidského hlasu! Stane se
rejdištěm divoké zvěře. Běda duši, nechodí-li v ní Pán a svým hlasem z ní
nevyhání duchovní šelmy hříchu! Běda domu, nebydlí-li v něm hospodář! Běda
půdě, nemá-li rolníka, který by ji obdělával! Běda lodi, nemá-li kormidelníka,
neboť zmítána mořskými vlnami a bouří ztroskotá! Běda duši, nemá-li v sobě
pravého kormidelníka Krista, neboť octne-li se na krutém moři temnot a bude

zmítána vlnami vášní a ohrožována zimní bouří zlých duchů, nakonec ztroskotá.
Běda duši, nemá-li Krista, který by ji pilně obdělával, aby mohla přinášet dobré
ovoce Ducha! Neboť zpustne, zaroste trním a hložím, nepřinese plody a nakonec
bude vypálena. Běda duši, nepřebývá-li v ní její Pán, Kristus! Neboť zpustne,
naplní ji zápach vášní a stane se příbytkem zla.

Když jde rolník obdělávat pole, bere si nářadí a oblečení potřebné ke
své práci. Podobně učinil i Kristus, nebeský král a pravý rolník. Když přišel
k lidstvu zpustošenému zlem, vzal na sebe tělo a jako nářadí si nesl kříž;
obdělal zpustlou duši, vytrhal z ní trní a hloží zlých duchů, vyplel koukol
hříchu a veškerou uschlou trávu nepravostí spálil. A když duši nástrojem
kříže takto obdělal, vysázel v ní překrásnou zahradu Ducha, aby Bohu
Hospodáři plodila všechny druhy nejsladšího a nejžádoucnějšího ovoce.

koutek pro děti
14. Jakub pracuje u svého strýce Lábana jako pastýř
Jakub pracoval několik let u svého strýce Lábana jako pastýř ovcí. Naučil se tak
trpělivosti, věrnosti, pokoře a důvěře. Během těchto let se oženil a měl dvanáct synů.
Poté, co se Jakub probral ze snu, v němž viděl anděly na schodišti,
pokračoval na cestě do země, kde žil jeho strýc Lában. Cesta byla dlouhá, vedla
nebezpečnou pouští. Nakonec však díky Boží ochraně dorazil do cíle - do země
Cháran, kde vyhledal svého strýce Lábana. Ten byl velmi bohatý, měl velká
stáda oveček a jiného dobytka a spoustu služebníků, kteří se o zvířata starali
nebo pomáhali v domácnosti. Jakub ale místo toho, aby se tu jen tak povaloval
a nechal se obskakovat služebníky, musel u strýce pracovat jako prostý pastýř.
Hospodin to tak zařídil, aby se Jakub naučil pokoře a vědomí, že všechno
nemusí mít tak, jak si to on naplánuje.
Jakub se tedy staral o Lábanova velká stáda oveček, která vodil na místa
s dostatkem potravy. Ukázal se jako spolehlivý služebník, který se staral
o stáda tak dobře, že by to nikdo lépe nedovedl. Během té doby si Jakub udělal
dostatek času na to, aby se modlil k Hospodinu. Jakub byl moc vděčný, že mu
Hospodin odpustil jeho špatný skutek, kterým podvedl svého bratra. Litoval
toho a moc si přál se jednou s bratrem Ezauem usmířit.
Hospodin ho po celý čas, co pracoval pro Lábana, učil trpělivosti, pokoře a důvěře. Musel
zakusit i to, že ho druzí podvedli. To se stalo, když si chtěl po sedmi letech služby vzít Lábanovu
dceru Ráchel a její otec mu místo ní podstrčil její sestru Leu. Jakub na podvod přišel až během
svatby, ale protože o Ráchel pořád stál, musel sloužit u strýce dalších sedm let, aby šiji mohl vzít.
Možná nám připadá divné, že měl Jakub nakonec dvě ženy. Rodina totiž potřebovala mít
hodně dětí, aby se měl kdo postarat o stárnoucí rodiče a o majetek včetně zvířat. A čím více dětí
se do rodiny narodilo, tím víc za to Hospodinu děkovali. Dokázali byste odhadnout, kolik synů se
dohromady narodilo Jakubovi? Nestačily by nám na to prsty na obou rukách, bylo jich totiž
dvanáct.
Jakub se každý den staral o ovečky strýce Lábana. Tak se učil trpělivosti
a vytrvalosti. Každý člověk, ať je malý či velký, má různé povinnosti, které musí dělat
každý den (vařit, uklízet, vyzvednout děti ze školky aj.). Máš i ty doma přidělenou
nějakou práci, kterou máš vykonávat? Nezapomněl jsi ji v minulém týdnu udělat?

RORÁTY – provází nás dobou adventní. Rorátní mše svaté jsou v Hustopečích po
celou dobu adventní v úterý (tyto mše sv. jsou bez kázání) a v sobotu v 615 hod.
V ostatní dny jsou roráty také v 615 hod., ale beze mše svaté. Děti sbírají andílky, které
mohou doma vybarvit, a na konci Adventu z nich uděláme k jesličkám andělský chór.
Ten, kdo bude mít nejvíce andílků, dostane 24. XII. DVD s Ježíšovými podobenstvími.
Pro dalších 9 míst je připraveno Vánoční pexeso, Betlém se samolepkami či Kvarteto. Každý den je
pro děti připravena snídaně. Prosím ty, kdo by chtěli pomoci, ať se přihlásí na faře. Prosím také
hospodyňky, aby pokud mohou, přispěly nějakou buchtou, koláčem či bábovkou.
P. František Antonín Dostál

Co ještě Darwin nemohl vědět! (část I.)
Darwinova evoluční teorie je obecně přijímána jako
vědecký model, který vysvětluje vznik a vývoj života na
Zemi. Na školách se vyučuje jako jediná pravdivá teorie.
V učebnicích se uvádí, že za obrovským množstvím
živočišných druhů nestojí žádný Bůh – Stvořitel, ale pouze
přírodní výběr, experimentující po miliardy let vývoje
života na Zemi. Zastánci evoluce tvrdí, že dnes je vše
spolehlivě vědecky doloženo. Je tomu opravdu tak?
Odjakživa bylo snahou učenců vysvětlit existenci života jen na materiálním
základu. Ještě dříve než Darwin, vyslovil v 18. stol. svoji teorii německý filozof
Immanuel Kant. Pyšně prohlásil: „Dejte mi hmotu a vybuduji z ní
ní svět
svět.“ 0 padesát
let později se stejně namyšleně vyjádřil francouzský matematik a astronom
Laplace. Na Napoleonovu otázku, proč se ve svém díle nezmiňuje o Stvořiteli,
ostře odpověděl: „Moje teorie nepotřebuji hypotézu Bůh“
Bůh“. Tito a další otcové
vědeckého ateizmu hledali takové vysvětlení původu života, kde by Boha nebylo
potřebí.
Řešení nabídl Darwin, který v polovině 19. stol. přišel s myšlenkou vzniku
života pouze přírodním výběrem. Až do jeho cesty na Galapážské ostrovy platilo
učení řeckého filozofa Aristotela, podle kterého jsou druhy neměnné. Naproti tomu
Darwin z různých tvarů zobáků pěnkav, žijících na ostrovech, správně usoudil, že
se jednotlivé druhy mohou přizpůsobovat a měnit. Avšak vědecky už se z toho
nedá vyvodit, že veškerý život pochází ze společného předka. Už tehdy Darwin
poznal, že velká slabina jeho teorie spočívá v tom, že se v přírodě nenašly
prakticky žádné přechodové formy organizmů. Zatímco on sám se k závěrům své
teorie stavěl váhavě, vyzdvihuje dnešní stále bezbožnější svět svého patrona
nekonečným mediálním velebením.
Darwinova evoluční teorie degraduje postavení člověka na jednu z vývojových
větví říše zvířat. To je v rozporu s křesťanským modelem „Stvoření“, kde má
člověk naopak výjimečné postavení: „I stvořil
stvořil Bůh člověka k obrazu svému“
svému“ (Bible,
Genesis 1,27). Nové vědecké výzkumy evoluční teorii nyní zcela vyvrací a působí
v Darwinově představě povážlivé trhliny.
(pokračování příště…)

POŘAD BOHOSLUŽEB
BOHOSLUŽEB
od 8. 12. do 15. 12. 2013
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Za + Oldřicha Frydrycha, bratra, sestru, rodiče
Frydrychovy a Novákovy, za + Jaroslava Davida
a na poděkování P. B. za přijatá dobrodiní s prosbou
o dar zdraví u příležitosti životního jubilea 80 let
a za živou rodinu a + snachu Marii

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

Pondělí
9. 12.

Špičky

16:30

Panny Marie počaté bez
poskvrny prvotního hříchu

Hustopeče

18:00

Úterý
10. 12.

Hustopeče

6:15

Hustopeče

14:00

Černotín

16:30

Bělotín

16:30

Neděle
8. 12.
2. neděle adventní

sv. Eulálie

Středa
11. 12.
sv. Damas

Čtvrtek
12. 12.
Panna Maria
Guadalupská

Pátek
13. 12.

Hustopeče

16:30

Hustopeče

6:15

Špičky

16:00

Bělotín

8:00

Černotín

9:30

Hustopeče

11:00

sv. Lucie, památka

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

Neděle
15. 12.
3. neděle adventní

Za + Josefa Sůkala,
sourozence a rodiče z obou stran
Za maminku Mariánu Tedlovou, manžela,
sestru Ingrid Pospíšilovou
a rodinu z obou stran
Za + Miladu a Josefa Vaculovy
a Marii Oravovou
Za + Marii a Bohumíra Huba, rodiče
a za rodinu Jamborovou a Ryšavou a dvo
Za + Boženu Jamborovou a manžela
Za Milana Machalku
Requiem za + Františka Jaška
Na poděkování Pánu Bohu u příležitosti
životního jubilea s prosbou o dar zdraví
a Boží požehnání do dalších let.
Za rodinu Proklovu a Lašákovu
a dvo a nenarozené děti
Za + Alfonse Pospíšila, syna,
rodiče z obou stran, živou rodinu a dvo
Za + Albínu Biskupovou při 20 výročí úmrtí,
za + Anežku Biskupovou při 35 výročí úmrtí,
za jejich manžely a živou a + rodinu

Za živou a + rodinu Majkusovu, Volkovu a Trčkovu

Za + Martu a Antonína Frydrychovy, rodiče
a sourozence z obou stran a živou rodinu
Za živé a + farníky
Za + manžela, syna, rodiče
a dvo a živou rodinu
Za + rodinu Urbišovu, Frydrychovu,
Mročkovu a Vránovu

Pečení vánočních perníků se uskuteční 13. XII. od 1330 hod. na faře. Zvány jsou všechny děti ze všech farností.
Mše sv. s kázáním pro děti bude v pátek v 1630 hod. v Hustopečích.
Vánoční pohledy je možné si zakoupit v sakristii. Cena je 3,- Kč.

Sbírky:
Ježíše Krista Krále
1. neděle adventní

Tel. na faru:

Hustopeče
Kč 4.769,Kč 8.601,-

Špičky
Kč 1.651,Kč 2.090,-

Černotín
Kč 1.076,Kč 4.470,-

Bělotín
Kč 1.691,Kč 3.549,-

mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040

ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín v nákladu 330 kusů.

