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Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

K tobě pozvedám svou duši, Hospodine,
můj Bože, v tebe důvěřuji, kéž nejsem
zahanben, ať nade mnou nejásají moji
nepřátelé. Vždyť nikdo z těch, kdo v tebe
doufají, nepadne do hanby.
(Žl 25,1-3)

1. čtení: Iz 63,16b-17,19b; 64,2b-7
Ev.: Mk 13,33-37
Žl 80

2. čtení: 1 Kor 1,3-9

Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář,
a budeme spaseni.

Pastýřský list Advent 2014
Drazí bratři a sestry,
první nedělí adventní vstupujeme do roku, který papež František určil jako Rok zasvěceného
života. Pro církev v Česku je to také rok Eucharistického kongresu - sjezdu. Obě věci spolu souvisí
a dobře navazují na uplynulý Rok rodiny. Všude totiž jde o naši odpověď na Boží pozvání
a o zjevování či zviditelnění Boha a jeho díla ve světě.
Povolání k zasvěcenému životu vychází od Boha a čeká na odpověď
člověka. Bůh někdy nabídne tak silný zážitek své lásky, že v člověku
probudí touhu odpovědět velkorysým darováním celého života Bohu. Kdo se
nechá Bohem uchvátit, chce všechno opustit a následovat Krista. Svědčí tak
o velikosti Boha, kvůli kterému stojí za to všechno opustit.
Životem podle evangelních rad – v čistotě, chudobě a poslušnosti – se
řeholníci a řeholnice připodobňují Pánu Ježíši. Čistota jejich panenství je
předpovědí budoucího života v nebeské slávě. Chudoba vyznává, že Bůh je
jediným skutečným pokladem. Poslušnost odkrývá osvobozující krásu
synovské služby, rozvíjí vědomí vlastních povinností a dává růst vzájemné důvěře.
Zasvěcení se snaží vytvářet společenství, které má „jedno srdce a jednu duši“ (Sk 4,32), takže
je výmluvným vyznáním Nejsvětější Trojice – dokonalého společenství božských osob.
V bratrském společenství mají řeholníci a řeholnice všechno společné, nejen majetek a duchovní
zážitky, skutky lásky a apoštolské programy, ale i hledání Boha a sdílení duchovních zkušeností,
takže každý může zakoušet tajemnou přítomnost zmrtvýchvstalého Pána (srov. Mt 18,20). Takové
společenství je pak viditelným znamením Boha ve světě. Většina řeholí mluví o svém zasvěcení
i zvláštním oblečením, hábitem.

Jsou však i lidé zasvěcení, kteří žijí ve světě. Také lidé žijící v manželství mohou mít podíl na
poslání a bohatství zasvěceného života jako dobrovolní spolupracovníci nebo členové tak zvaných
sekulárních či třetích řádů, když usilují o křesťanskou dokonalost podle ducha některé řeholní
společnosti, zapojují se do apoštolátu a oživují svět duchem evangelia. Darem Ducha Svatého jsou
i církví schválená hnutí a nové komunity, které pomáhají věřícím velkodušně a se stálým nadšením
následovat Pána.
V tomto roce tedy prosme za všechny, kteří se zasvětili Bohu, aby byli srozumitelným,
zářivým a přitažlivým znamením Boha pro svět. Prosme i za mladé lidi, které Pán zavolá, aby měli
odvahu k velkorysé odpovědi. Některé kláštery a komunity jistě nabídnou zvláště mladým
zájemcům možnost návštěvy či krátkého pobytu k nezávaznému poznání společného života.
Eucharistický sjezd či kongres je příležitostí ukázat našemu okolí na Boží přítomnost
v Nejsvětější svátosti, jak při průvodu Boží těla ve farnosti, nebo při diecézním sjezdu 15. a 16.
května v Olomouci, tak při Národním eucharistickém kongresu 17. října v Brně. Naše svědectví
bude tím přesvědčivější, čím hlubší a opravdovější bude naše víra v přítomnost živého Krista pod
způsobou chleba v oltářní svátosti a čím větší bude naše láska k němu. Proto se v tomto roce
snažme o takovou přípravu na svaté přijímání a takové jeho prožívání, aby v nás působilo větší
užitek, abychom se po každém svatém přijímání stávali pro lidi kolem nás působivým znamením
Boží lásky. Pomůže nám i častější návštěva Pána Ježíše ve svatostánku a adorace, která nás přitáhne
jako jeho důvěrné přátele.
Většina z nás žije v rodinách, kde se rodí děti a vychovávají další generace křesťanů, i ti,
které chce Bůh povolat k zasvěcenému životu nebo ke kněžství. Pro všechny je důležité, aby jejich
rodina a jejich domov byly teologickým místem, tedy prostorem, kde se mluví o Bohu a s Bohem,
kde se společně hledá Bůh a jeho vůle, kde se zakouší přítomnost Boha v lásce i radost z něho.
Drazí přátelé,
jestli jsme se v minulém roce snažili udělat krůček k přiblížení našich rodin Bohu, pokusme se
v tomto roce vydávat před světem svědectví Kristu společnou cestou celých rodin na nedělní
bohoslužby a vytvářením rodinného prostoru pro společné hledání Boha a jeho vůle, pro sdílení
svých duchovních zkušeností i společnou přípravu na zpověď a svaté přijímání, na rodinnou
návštěvu Pána Ježíše ve svatostánku. Které rodině se podaří během tohoto roku více přiblížit
k Ježíši přítomnému v eucharistii, může se v závěru roku eucharistickému Kristu zasvětit,
odpovědět na jeho lásku a odevzdat, svěřit se mu. Když začneme hned, připravíme si už krásné
Vánoce.
K tomu vám všem ze srdce žehná

koutek pro děti
13. Izraelité chtěli krále
Izraelité se chtěli podobat ostatním národům a mít krále. Přišli za Samuelem,
který často mluvil s Hospodinem, aby jim ho u něj vyprosil. Nedbali na Samuelovo
varování.
Samuela v Izraeli všichni znali jako proroka. Věděli, že k němu zvláštním
způsobem promlouvá samotný Hospodin. To, co mu Hospodin řekl, pak oznamoval
Izraelitům. Když Samuel přišel do nějaké vesnice, tak jej místní lidé vítali a těšili se, že
s nimi stráví nějaký čas. Bylo jim s ním dobře. Pomáhal jim řešit problémy a urovnávat
spory tak, jak to chtěl Hospodin. Radil jim také ve chvílích, když je ohrožoval nějaký
nepřítel. Především však měl Samuel za úkol připomínat lidem: „Buďte poslušní
Hospodinu a dodržujte Hospodinovy zákony. Nevěřte pohanským bůžkům, jsou jen

vymyšlení. Když budete věřit a sloužit pohanským bohům, nemůžete
čekat, že vám bude Hospodin pomáhat a chránit vás před nepřáteli."
Po mnoho let vykonával Samuel své prorocké poslání. Když však
zestárl, pozvali izraelští muži Samuela na veliké shromáždění, kde
mu řekli: „Ty už jsi starý a tvoje práce tě zmáhá. My však chceme
krále, stejně jako ho mají í jiné národy kolem nás, který by nás vedl
do boje. Třeba nás pak naši nepřátelé budou méně sužovat."
Izraelité nechtěli, aby jim vládl Hospodin, kterého sami nevidí
a neslyší. Přáli si mít člověka, kterého budou mít na očích a budou
poslouchat jeho příkazy. Zdálo se jim to lehčí než čekat, až jim nějaký
prostředník - prorok či soudce - řekne, co jim říká Hospodin.
Samuel byl z takového nápadu velice smutný. Zdálo se mu, že
lidé vlastně říkají, že už ho nechtějí. Svěřil se proto se svým smutkem
Hospodinu a on mu odpověděl: „Samueli, oni neodmítli tebe, ale mne. Já jsem byl vždy
jejich králem, ale oni raději chtějí poslouchat člověka, viditelného krále, než mne. Ať
mají, co chtějí. Vyberu jim tedy krále. Varuj je ale," řekl dále Hospodin Samuelovi, „král
jim přinese jen těžkosti. Budou mu muset sloužit a dát mu svá pole. Vezme si jejich
muže a udělá si z nich své vojsko a otroky. Budou toho pak litovat." Samuel jim řekl vše,
co mu Hospodin pověděl. Oni o tom ale nechtěli nic slyšet a stáli si na svém. „Ať jsme
i my jako všechny národy. Chceme mít krále!" volali jeden přes druhého.
Někdy po mamince chceme mermomocí například nějakou věc (kokino, hračku,
kterou jsme viděli u kamaráda nebo v reklamě). Když nám maminka řekne, že to pro
nás není dobrá věc, nebo že se stejně hračka brzy pokazí, ale my si stojíme na svém,
chováme se přesně jako tehdy Izraelité.

Ohlášky:
❄ Zkouška malé schóly bude v pondělí 1. 12. v 1600 hod. v muzikantské zkušebně.
❄ SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS vystoupí se svým koncertem ADVENTUS DOMINI
2. prosince 2014 v 18 h. v kostele Povýšení sv. Kříže v Hustopečích nad Bečvou. Vstupné
dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni.
❄ V týdnu bude první pátek v měsíci, budou adorace, příležitosti ke sv. zpovědi, a budu
navštěvovat nemocné.
❄ Na pátek 5. 12. připadá adorační den pro farnost Špičky. V pravé poledne bude vystavena
Nejsvětější Svátost Oltářní k soukromé adoraci až do 1600 hod., kdy začne společná
adorace. Zakončení adoračního dne bude při mši svaté v 1630 hod. 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.
❄ Modlitební společenství bude v pátek 5. 12. od 17:30 do 19:30 h. na faře v Hustopečích.
Zveme všechny zájemce o společnou modlitbu a četbu Písma svatého.
❄ Víkend pro ministranty na faře v Hustopečích proběhne od pátku 5. 12. od 16:30 h. do
neděle 7. 12. (zakončení mší svatou). Prosím rodiče, aby potvrdili účast do čtvrtku 4. 12.
buď emailem, nebo telefonicky.
❄ Sv. Mikuláš přijde za dětmi do kostela v Hustopečích v neděli 7. 12. po mši svaté.
❄ Děkanátní kalendář na rok 2015 je možné si zakoupit v sakristii za cenu 55 Kč.

RORÁTY - začíná doba adventní a s ní jsou spojeny roráty. Rorátní mše svaté
budou v Hustopečích po celou dobu adventní v úterý (tyto mše sv. budou bez kázání)
a v sobotu v 615 hod. V ostatní dny budou roráty také v 615 hod., ale beze mše svaté.
Každý den bude 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

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 30. 11. do 7. 12. 2014
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

1. neděle adventní

Černotín

9:30

30. 11.

Bělotín

11:00

Za † Jarmilu a Františ ka Blaž kovy,
ž ivou a † rodinu Blaž kovu, Rý parovu a dvo
Za † Marii Alá novou, manž ela,
ž ivou a † rodinu
Za rodiče Jemelíkovy, živou rodinu
Zaoralovu a Staviřovu a dvo

Heřmanice

16:00

Hustopeče

16:30

Hustopeče

6:15

rorátní mše svatá

Černotín

16:30

Volná intence

Bělotín

16:30

Za Boží ochranu, Boží pomoc,
Boží požehnání do dalších let života při 60
výročí svatby

Špičky

16:30

Za + Miladu a Josefa Vaculovy
a ž ivou a † rodinu

Hustopeče

6:15

rorátní mše svatá

Černotín

17:00

Za † Vá clava Barota, manž elku, dceru a dvo

Heřmanice

18:30

Za živou a † rodinu Bartoňkovou
a Markusovou

Hustopeče

8:00

Za † Kvě toslavu Filkovou, bratra Miroslava,
rodiče, † Ladislava Horáka a dvo

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

Za † Bohuslava Vozá ka, manž elku, 2 syny,
zetě a živ. a † rod
Za † Emila, Emu, Marii a Michala
Gassmannovi a živou rodinu

Pondělí
1. 12.
sv. Edmund Kampián

Úterý
2. 12.
sv. Bibiána

Středa
3. 12.

sv. František Xaverský,
památka

Čtvrtek
4. 12.
sv. Jan Damašský

Pátek
5. 12.
sv. Sába

Sobota
6. 12.
sv. Mikuláš

2. neděle adventní

7. 12.
Měsíční sbírka

Adorační den

Za mír a pokoj všem rodinám, národům
a celému světu
Za Jaroslava Mayzlíka k nedožitým
80 letům, za bratra, sestru a rodiče
Za † Valentina a Marii Kopř ivovy
a živou rodinu

Sbírka z neděle 23. XI.: Hustopeče 5.200,- Kč, Špičky 1.377,- Kč, Černotín 1.581,- Kč
a Bělotín 1.649,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Tel. na faru: mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040
Webové stránky farnosti: www.ihustopece.cz/farnost/
ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín v nákladu 330 kusů. Vydává
P. František Antonín Dostál.

