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číslo 50.
ročník IX.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Radujte se stále v Pánu, opakuji:
Radujte se! Pán je blízko.
(Flp 4,4.5)

1. čtení: Iz 61,1-2a.10-11
Lk 1

2. čtení: 1 Sol 5,16-24

Ev.: Jan 1,6-8.19-28

Duch můj plesá v Bohu mém!

DOBROTA SAHÁ HLOUBĚJI
NEŽ NEJHLUBŠÍ ZLO
Evangelium obsahuje slova,
která vyrážejí dech: „Milujte své
nepřátele a modlete se za ty, kdo
vás pronásledují“ (Mt 5,44).
Milovat a odpouštět – v tom
je pramen radosti. Odpouštímeli, začne se náš život měnit.
Přísnost ustoupí a nahradí ji
nekonečná dobrota. Kdo touží
žít odpuštění, snaží se víc
naslouchat než přesvědčovat, víc
chápat než se prosazovat. Sám jsem si v mládí, v oné době, kdy bylo po celém
světě tolik rozkolů, kladl otázku: Proč je mezi lidmi, i mezi křesťany, tolik sporů,
tolik posuzování? Jednoho dne, přesně si na něj pamatuji, jsem v soumraku
pozdního letního večera pozoroval tlumené světlo, když na krajinu padal stín.
Tehdy jsem si řekl: Začni u sebe, rozhodni se, že nebudeš vynášet přísné soudy,
snaž se spíš pochopit druhé než být pochopen, a nalezneš radost. Bylo mi asi
šestnáct let. Toho dne jsem doufal, že toto mé rozhodnutí bude platit jednou
provždy.
Filosof Paul Ricoeur řekl: „Dobrota sahá hlouběji než nejhlubší zlo. Ať je zlo
seberadikálnější, není tak hluboké jako dobrota.“
Ano, Bůh nám dává jít životem s jiskřičkou dobroty v hloubi duše, a tato
jiskřička jen čeká, až se z ní stane plamen.

Svědkem radosti a dobroty srdce byla pro mě má maminka. Již od dětství se
učila vlídnosti ke každému člověku: v její rodině nepadala slova, která druhého
hanobí tím, že ho zesměšní nebo příliš přísně soudí.
Svým vlastním dětem zcela důvěřovala. I když po celý život přicházejí
zkoušky, v nichž sami o sobě pochybujeme a objevujeme své meze, přece nám
zůstává tento nenahraditelný dar: „Můžeš mít důvěru sám v sebe.“ Právě to moje
maminka předávala každému ze svých devíti dětí.
Vyzařoval z ní velký pokoj, který vycházel ze zkoušek, jimiž prošla. Když se
dověděla o nějaké náročné události, počkala několik okamžiků, až se jí vrátil
klid. Nebylo v ní nic exaltovaného, měla v sobě hlubokou radost. Zdálo se, že si
zachovává plnost pokoje, přesto mi však několikrát řekla: „Myslíš si, že v sobě
mám vždy pokoj, ale zatím prožívám hluboký vnitřní zápas.“

koutek pro děti
15. Za druhého izraelského krále byl vybrán pastýř David
Hospodin ukázal Samuelovi, koho má pomazat za nového krále místo Saula.
Byl to mladý pastýř David. Hospodin si ho vybral ne pro to, jak vypadal, ale
protože měl dobré srdce.
Jednou z nejznámějších postav, o kterých se dozvídáme ze
Starého zákona, je král David. Jeho příběh začíná, když bylo potřeba
najít nástupce za špatného krále Saula. Saul se totiž ukázal jako
neposlušný král, který nedodržuje svoje sliby a řeší věci podle toho,
jak se mu to líbí. Proto řekl Hospodin protouku Samuelovi: „Vezmi
nádobu s olejem a jdi do města Betléma, za mužem, který se jmenuje
Jišaj. Mezi jeho syny jsem vybral jednoho, který bude kralovat místo
Saula." Samuel se vydal na cestu, a když vstoupil do Jišajova domu,
chtěl vidět všechny jeho syny. Jišaj mu ukázal jednoho po druhém.
Samuelovi se zalíbil hned ten nejstarší. Byl pohledný a vysoký. Ale
Hospodin Samuelovi odpověděl: „Ne, Samueli, to není muž, kterého
jsem si vybral. Ty se díváš na to, jak člověk vypadá, ale já se dívám
jinak. Dívám se na to, jaký je člověk uvnitř. Nejvíce záleží na tom, jaké
má člověk srdce!"
A tak Jišaj postupně nechal před Samuela předstoupit svých sedm synů. Pokaždé
ale Samuel řekl, že to není ten, kterého si Hospodin vybral. „To jsou všichni synové,
které máš?" zeptal se Samuel, když všichni synové předstoupili. „Zbývá ještě jeden, ten
nejmladší," přiznal Jišaj, „ale ten nám pase ovce." Nato řekl Samuel: „Pošli pro něho.
Neodejdu, dokud ho neuvidím." Nejmladší syn se jmenoval David. Přiběhl bez dechu
ještě v hrubých pracovních šatech. Od slunce měl opálenou tvář s krásnýma modrýma
očima. Když jej Samuel uviděl, uslyšel Hospodinův hlas, který mu řekl: „To je ten,
kterého jsem si vybral. Pomaž ho za krále." Samuel tedy vytáhl malou nádobu s olejem
a nalil ho Davidovi na hlavu. Tak ho pomazal za budoucího krále Izraele. Bible říká, že
„od této chvíle byl Hospodin s Davidem zvláštním způsobem". David měl ještě více rád
Hospodina a vynikal odvahou, moudrostí a radostným srdcem.
Dnes jsme slyšeli, že na druhého člověka se často díváme podle toho, jak vypadá,
ale Hospodin se dívá jinak. Dívá se na to, jaký je člověk uvnitř, tedy jestli má čisté srdce.
Nezajímá ho, jestli nosíme brýle, máme odstáté uši či pihu pod okem, ale jestli se
dokážeme s druhým podělit o sladkost, pěkně po sobě uklidíme, snažíme se k druhým
dětem hezky chovat. O to se máme snažit víc než o to, jestli máme hezky barevné
oblečení a nejlepší hračky.

SVĚŘUJI SVÁ TRÁPENÍ I RADOSTI DO PÁNOVÝCH
RUKOU, PROTOŽE JSOU TO TY SPRÁVNÉ RUCE
Každý den svěřuji všechna svá trápení i radosti do Pánových rukou,
protože vím, že jsou to ty správné ruce,
a obětuji je za mnoho lidí.
Každý má Boha, Bůh je Bohem všech.
A totéž mohou dělat všichni.
Víra pro mne znamená odevzdat se Boží vůli,
protože Bůh nám nedává nic zlého.
Bůh je dobrý, chystá pro nás to nejlepší.
Často je pro mne ale velmi těžké přijmout Pánovu vůli,
protože mám strach, aby jeho vůlí nebylo ve skutečnosti něco, co nechci.
Ale Pán pro mne chce to nejlepší.
Jenže já na to někdy, bohužel, zapomínám
a jen díky modlitbě se mi daří znovu se vrátit k Pánu a odevzdat se mu.
Každý den se učím odevzdat se Pánově vůli, jeho lásce.
Každý den se snažím prožívat přítomný okamžik
a důkladně si ho vychutnávám, protože právě teď mi ho dává Bůh.

Betlémské světlo 2014
Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla se letos
uskuteční v sobotu 13. prosince ve 1400 hodin v největším vídeňském evangelickém
kostele na Lutherplatz 1. Pro Betlémské světlo se vydají i brněnští
skauti, kteří jej dopraví do České republiky. Prvním místem, ve
kterém se světlo u nás rozzáří, bude v katedrále sv. Petra a Pavla
v neděli 14. prosince v 900 hodin při bohoslužbě, kdy světlo
z Betléma předají skauti do rukou brněnského biskupa Vojtěcha
Cikrleho. V sobotu 20. prosince pak bude za spolupráce dalších
skautů rozváženo Betlémské světlo vlaky do všech koutů republiky.
Pokud i vy chcete sdílet myšlenku Světla z Betléma, neváhejte, vezměte
lucerničku a přijďte si pro něj čtvrtou neděli adventní nebo na Štědrý den v době
Pastýřského troubení do hustopečského kostela.
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 ovečky, které mohou doma
vybarvit a vystřihnout a průběžně lepit na připravenou namalovanou cestu v kostele.
Ten, kdo bude mít nejvíce oveček, bude 24. XII. odměněn. 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

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 14. 12. do 21. 12. 2014
Liturgický
kalendář
3. neděle adventní

14. 12.
Pondělí
15. 12.
Sv. Maria Crucifixa
di Rosa

Úterý
16. 12.

sv. Albína

Středa
17. 12.
sv. Lazar

Čtvrtek
18. 12.
sv. Malachiáš

Pátek
19. 12.

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Za † Zdenku a Roberta Vá halovy, syna
a živou rodinu

Černotín

9:30

Za † Petra Rý para, živou rodinu a dvo

Bělotín

11:00

Za dar zdraví pro Annu Spáčilovou

Špičky

16:30

Za † Zdeňka Boháče, rodiče zobou stran
a duše v očistci

Hustopeče

6:15

Černotín

16:30

Za † Františ ku a Michala Berná tkovy,
rodič e Kelarovy, živou a † rodinu

Bělotín

16:30

Za † Petra a Václava Lazeckých a živou
rodinu

Hustopeče

16:30

Za Anežku Bubíkovou, manžela a živou
a † rodinu Bubíkovu a Biskupovu
Za Ludmilu a Jana Kopeckého, syna
Václava, živou a † rodinu

Hustopeče

6:15

rorátní mše svatá

Černotín

17:00

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

Za † Květoslava Valentu, rodiče zobou
stran a živou rodinu
Za † Františ ka Vozá ka, dvoje rodič e, bratra
a Jána Kostroše
K nedožitým 100 narozeninám Františka
Hoš ťá lka a živ. a † rod.
Za zdraví maminky a za rodinu Malátovu

bl. Urban V.

Sobota
20. 12.
sv. Dominik Siloský

4. neděle adventní

21. 12.

Úmysl mše svaté

rorátní mše svatá

Ohlášky:
❄ Předvánoční zpověď: Špičky – pondělí od 1530 hod., Černotín – středa od 1530 hod.
a Bělotín – čtvrtek od 1530 hod. Hustopeče – pátek 19. XII. od 1500 hod. – zpovídá
P. Vratislav Kozub. Zpovídá se do mše sv. V případě zájmu i po bohoslužbě.
❄ Modlitební společenství bude v pátek 19. 12. od 17:30 do 19:30 h. na faře v Hustopečích. Zveme
všechny zájemce o společnou modlitbu a četbu Písma svatého.
❄ Křesťanská hudební skupina Adorare zve na Adventní koncert do hustopečského kostela v neděli
21. prosince 2014 ve 14 hod.
❄ Děkanátní kalendář na rok 2015 je možné si zakoupit v sakristii za cenu 55 Kč.
Tel. na faru: mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040
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