4. neděle adventní
21. prosinec 2014
číslo 51.
ročník IX.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Rosu dejte, nebesa, shůry, právo ať se
vyleje jako déšť z oblak; ať se otevře země
a zplodí spásu!

1. čtení: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14.16 2. čtení: Řím 16,25-27
Ev.: Lk 1,26-38
Žl 89

Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech.

Spal v jeslích, které patřily někomu jinému. Přes jezero se
plavil v člunu, který patřil někomu jinému. Jel na oslátku, které
patřilo někomu jinému. Byl položen do hrobu, který patřil
někomu jinému. Učinil to proto, aby se o všechno, co měl,
rozdělil s námi: o svůj život, o svoji slávu, o své místo u Boha
Otce. Přišel tak proto, aby nám všem, ať chudým či bohatým,
nabídl věčný život, život v hojnosti.

Glo ri a in e xce lsi s
Radostné a pokojné Vánoce
prozářené světlem narozeného Krista přeje
a do nového roku 2015 vyprošuje
hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie

koutek pro děti
16. David byl pastýřem ovcí a skladatelem žalmů
David byl v mládí pastýřem ovcí. Uměl hrát na citeru (hudební nástroj se
strunami podobný harfě) a krásně zpíval. Písním, které složil, říkáme žalmy
a některé můžeme slyšet v kostele při mši svaté.
David, o kterém víme, že ho Hospodin vybral za druhého krále
Izraelitů, se po setkání se Samuelem vrátil domů a staral se o ovečky
svého otce Jišaje. Jako dobrý pastýř musel David časně ráno vstát
a vyhnat desítky oveček z ohrady, najít místo s trávou a dovést je
tam, aby se mohly popást. Chránil je také před divokou zvěří
(medvědy a Ivy) a nebezpečnými místy, aby nespadly do nějaké
propasti. Určitě usoudíte, že být pastýřem nebylo nic veselého
a lehkého. David však svou práci pastýře dělal zodpovědně a rád.
Kde se to v něm vzalo? Odkud bral David takovou odvahu a sílu?
Nevyrostla v něm sama od sebe. Byla mu dána od Hospodina. David
si toho také moc vážil a děkoval Hospodinu, že mu pomáhá a chrání
ho i jeho ovečky.
Když našel David volnou chvíli, bral do rukou citeru (hudební
nástroj se strunami podobný harfě). Hrál na ni a u toho krásně zpíval písně, které si
složil. Dnes těmto zpěvům říkáme žalmy a můžeme je slyšet v kostele. Zpívají se totiž
při každé mši svaté.
David hrál a zpíval tak dobře, že jeho písně všichni rádi poslouchali. Dokonce se
o něm dozvěděli na královském dvoře a pozvali ho, aby přišel zahrát smutnému králi
Saulovi. Král Saul se totiž od té doby, co od něj odešel Samuel a už ho neprovázelo
Hospodinovo požehnání, necítil dobře a nemohl spát. V noci ho pronásledovaly špatné
myšlenky, které mu podsouval zlý duch. Někdy král dostával i záchvaty zuřivosti, kdy
rozbíjel všechno, co mu přišlo pod ruce. Jeho služebníci proto přišli za Davidem
a poprosili ho, aby hrál králi tak dlouho, jak jen si bude přát. A opravdu. Když David
přišel ke králi a rozezněl struny své citery, udělalo se Saulovi lépe.
Tak se stalo, že se David dostal na královský dvůr. Nebyla to jistě náhoda. Všechno
to bylo v Hospodinově plánu. Měl-li se David jednou stát králem a vládnout tak
Izraelitům, musel se poučit, jak to na královském dvoře chodí.
Byl to Hospodin, kdo způsobil, že si král Saul, který byl jinak zuřivý a nevrlý, Davida
velmi oblíbil. Získal si ho svou milou povahou a hrou na citeru. Když hrál, dokázal
rozehnat královu zlost a jeho smutek a zlý duch od něho odcházel. Král Saul ho proto
chtěl mít pořád u sebe. David byl tak příjemný kvůli tomu, že měl rád Boha a snažil se
mu dělat radost. Ten totiž, kdo je blízko Pánu Bohu, je také pro ostatní dobrým
společníkem a kamarádem, na kterého je vždy spolehnutí.

Smysl Vánoc
Jak je mám přesvědčit, že to myslím pro jejich dobro?

Kdysi za jednoho mrazivého Štědrého večera seděl zamyšleně muž u krbu, ve kterém
plápolal oheň, a přemítal o významu Vánoc. „Pro Boha nemá cenu, aby se stal
člověkem,“ uvažoval. „Proč by všemohoucí Bůh měl trávit svůj drahocenný čas s někým,
jako jsme my? A i kdyby, proč by se chtěl narodit zrovna ve stáji? Ani nápad! Celá ta věc
je nesmysl. Kdyby Bůh opravdu chtěl sestoupit na zem, určitě by si našel jiný způsob.“

Náhle muže vyrušil z úvah divný zvuk přicházející zvenku. Přiskočil k oknu a opřel
se o rám. Venku uviděl houf sněžných hus, které divoce mávaly křídly a zoufale se
plácaly v hlubokém sněhu. Byly jako omámené a pomatené. Zřejmě z vyčerpání
odpadly od většího hejna směřujícího do teplejších krajin.
Muži jich bylo líto, a tak se zachumlal do teplého oblečení a vyšel ven. Pokusil se
zahnat roztřesené husy do teplé garáže, ale čím víc
se snažil, tím víc ptáci zmatkovali. „Kdyby tak
věděli, že je chci zachránit,“ pomyslel si muž. „Jak
je mám přesvědčit, že to myslím pro jejich dobro?“
Tu ho napadlo: „Kdybych se aspoň na chvilku
stal taky sněžnou husou a mohl s nimi mluvit jejich
řečí, pak by mě pochopily.“
V náhlém osvícení si vzpomněl, že je Štědrý
večer, a široce se usmál. Vánoční příběh se mu už
nezdál nesmyslný. V duchu si představil prostě vyhlížející dítě ležící v jeslích ve stáji
v Betlémě. Už rozuměl vánoční záhadě: Bůh se stal jedním z nás, aby nám naší řečí
mohl sdělit, že nás miluje, že nás miluje právě teď a že mu jde o naše dobro.

Tichá noc ...
„Boží láska bdí“ i ve chvílích, kdy je v našem životě všechno zahaleno tmou, když
vše spí. V jistotě Boží láskyplné přítomnosti můžeme jásat i uprostřed všech temnot,
můžeme se hřát, i když je “stín a mráz vůkol nás”…
Láska dává člověku jistotu, že někam patří, poskytuje člověku prostor k životu,
opravdově se zajímá o druhého, neodsuzuje, neponižuje, přijímá člověka takového, jaký
je, přináší naději i tam, kde již naděje není, je vždy nezištným darem, dochází naplnění
jen v Bohu, protože Bůh sám je Láska. Boží láska bdí nad každým z nás!

Ohlášky:
❄ Křesťanská hudební skupina Adorare zve na Adventní koncert do hustopečského
kostela v neděli 21. prosince 2014 ve 14 hod.
❄ Poslední roráty budou ve středu 24. 12. v Hustopečích. Děti dostanou
poslední ovečku. Pro ty, co budou mít nejvíce oveček, jsou připraveny
odměny: Jezulátko, DVD Šalamoun, Ladův betlém, omalovánky a jiné.
Tradiční čas zůstává 615 hod.
❄ Betlémské světlo si můžete odnést do svých domovů buď po rorátech, nebo během
troubení.
❄ Přijďte si poslechnout na Štědrý den v 1630 hod. tradiční troubení koled z věže kostela
v Hustopečích.
❄ Děkanátní kalendář na rok 2015 je možné si zakoupit v sakristii za cenu 55 Kč.
Sbírky:
2. neděle adventní
3. neděle adventní

Hustopeče

Špičky

Černotín

Bělotín

Kč 10.235,Kč 36.395,-

Kč 2.852,Kč 1.243,-

Kč 2.697,Kč 1.624,-

Kč 3.286,Kč 2.194,-

Dar na lavice pro Hustopeče 5.000,-- Kč a 5.000,-- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 21. 12. do 28. 12. 2014
Liturgický
kalendář
4. neděle adventní

21. 12.
Úterý
23. 12.

sv. Jan Kentský

Středa
24. 12.

Štědrý den

Čtvrtek
25. 12.
Narození Páně
slavnost

Pátek
26. 12.
sv. Štěpána, prvomučedníka
svátek

Sobota
27. 12.
sv. Jan, apoštol a evangelista
svátek

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

Za † Františ ka Vozá ka, dvoje rodič e, bratra
a Jána Kostroše
K nedožitým 100 narozeninám Františka
Hoš ťá lka a ž iv. a † rod.
Za zdraví maminky a za rodinu Malátovu

Hustopeče

6:15

Bělotín
Černotín
Hustopeče
Špičky

15:00
20:30
22:00
22:00

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Špičky
Bělotín

9:30
11:00

Hustopeče

8:00

Černotín
Špičky

9:30
9:30

Bělotín

11:00

Hustopeče
Špičky

8:00
16:00

Za † rodič e Vahalovy a Jamborovy
Za nově narozené děti a jejich matky
Za ž ivou a † rodinu Nová kovu a Dobeš ovu
Za † kně ze, kteř ı́pů sobili v naš ı́farnosti
Za zemřelou Štěpánku Zemánkovou
a celou živou rodinu
Za † Marii a Vá clava S5nejdrlovy a ž ivou rodinu
Za † Zdeňka Schneidera, bratra, vnuka
Tomáše, rodiče z obou stran a živou rodinu
Za † rodič e z obou stran
Za † rodinu Urbiš ovu, Frydrychovu,
Hrachovcovu a dvo
Za Bohumila Kubešu, syna, rodiče z obou
stran, Jana Frydrycha, manželku, sourozence
a rodinu Kubicovu, Vránovu a dvo
Volná intence
Za † rodič e z obou stran, za ž ivou a † rodinu
Šťastnou, Chovančíkovu a Rýparovu
Volná intence
Volná intence

při dnešních bohoslužbách se bude žehnat víno (přineste si své vlastní)

Neděle
28. 12.
Svatá Rodina
Při bohoslužbách bude
obnova manželských slibů

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

Za Vladimíra Vahalu, manželku
a jejich rodiče z obou stran
Za † Jaroslava a Antonii Rekovy,
za † sourozence Humplı́kovy a dvo
a živou rodinu Rekovu
Za ž ivé a † farnı́ky

Tel. na faru: mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040
Webové stránky farnosti: www.ihustopece.cz/farnost/
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