Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
28. prosinec 2014
číslo 52.
ročník IX.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Pastýři spěchali a nalezli Marii a Josefa i děťátko
položené v jeslích.
(Lk 2,16)

1. čtení: Gn 15,1-6; 21,1-3 2. čtení: Žid 11,8.11-12.17-19
Ev.: Lk 2,22-40
Žl 128

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.

Pozdrav arcibiskupa Jana k Vánocům
Drazí bratři a sestry,
Vánoce, které dnes slavíme, nejsou jen liturgickou
oslavou narození Pána Ježíše, který je zakladatelem našeho
náboženství, nebo jen rodinnými svátky, kdy se v naší kultuře
scházejí celé rodiny ke společnému slavení, či jen svátky
dárků, na které se těší děti a hlavně obchodníci. To všechno
k Vánocům patří, ale já vidím Vánoce v rodině jako zvláštní
teologický prostor. Jednodušeji řečeno, zvláštní příležitost
k poznání Boha a k setkání s ním, k jeho hlásání, k jeho
zviditelnění. O Vánocích přece sám neviditelný Bůh přichází
na svět ve svém viditelném Synu. Skrze něho se nám dal
poznat. Skrze něho se vyslovil do dějin tak, že nám v něm
odhalil všecko. Skrze něho nám ukázal svou lásku, která šla
až do krajnosti, když za nás dala život.
Rád vzpomínám na Vánoce svého dětství, které bývaly
na dárky skromné, ale měly mimořádnou atmosféru vzájemné blízkosti a radosti z Boží přítomnosti. Vyprávění o Bohu
a vlastních náboženských zkušenostech, společná modlitba
a zpívání koled nebyly v ten večer něčím cizím či násilným,
ale logickou součástí rodinného slavení, stejně jako nedělní
oblečení, nebo maminčina bílá zástěra po její mamince,
kterou si brávala jen na Štědrý večer k slavnostní večeři. Ta zástěra mi jaksi uvízla v paměti a stala
se symbolem nejkrásnějších dětských zážitků i Boží blízkosti. Zjištění, že dárky chystá maminka
a stromek rozsvítí potají tatínek, nemohlo pokazit prožitek tajemné posvátnosti, protože Boží
přítomnost ve vzájemné lásce byla silnější. Jako dítě jsem to ještě neuměl rozeznat a pojmenovat,
ale tato zkušenost byla důležitým základem mé víry a osobního vztahu k Bohu, který se pak mohl
rozvíjet. Za to jsem rodičům po celý život vděčný.

Obracím se především na rodiny s prosbou: Využijte sváteční atmosféru a dejte jeden
druhému, zvláště Vašim dětem, zakusit Boží blízkost. Otevřete svá srdce a povídejte
o Bohu, o své víře, o svých zkušenostech s Ním, o jeho pomoci a velikých věcech, skrze které
jste poznali jeho lásku, třeba v maličkostech. Zadívejte se s láskou na své děti a na své
manželské partnery. Objevíte další důvody k oslavě Boha. Pak obnova Vašich manželských
slibů o Svátku svaté Rodiny bude velkým impulsem pro další požehnaný rok.
Všem přeje pravou vánoční radost z Ježíše uprostřed nás a z jeho štědrých darů, všem také ze
srdce žehná

koutek pro děti
17 . V áno c e - o sl av a J ež í šov ých n a roz enin a sv át e k Sv a t é r odi n y
Rodina, do které se narodil Pán Ježíš, dodržovala zvyky podle židovské
tradice. Narozeného Ježíše přinesli rodiče do chrámu v Jeruzalémě a představili
jej Hospodinu.
V dnešním evangeliu jsme slyšeli, jak vzali Josef s Pannou Marií
malého Ježíše do chrámu, aby jej ukázali Hospodinu. Byl to židovský
zvyk. Každého prvorozeného chlapce přinášeli rodiče do chrámu,
aby ho Hospodinu ukázali a poděkovali mu za něj. Když Ježíšovi
rodiče přišli do chrámu, potkali jednoho starého muže, jmenoval se
Simeon, a prorokyni Annu. Poslal je tam Hospodin. Když Simeon
viděl Marii s dítětem v náručí, měl velkou radost a nahlas děkoval
Hospodinu. Poznal totiž, co je to za dítě. Na vlastní oči uviděl
Mesiáše -Spasitele celého světa. Pak se s nimi rozloučil.
Víc o tom, co se dělo dál a jak to vypadalo v rodině Pána Ježíše,
přesně nevíme. Co víme, je, že Josef pracoval jako tesař. Musel mít
tedy doma dílnu, kde každý den opracovával trámy, vyráběl stoly
a jiné výrobky ze dřeva, které si u něj lidé objednali. Utržené peníze
pak sloužily k uživení celé rodiny. Určitě mu v jeho dílně časem
pomáhal i Ježíš. A co dělala Panna Maria? Myslíte si, že se pořád jenom modlila?
Kdo by ale jinak vařil pro dva hladové krky: Josefa a Ježíše? Kdo by se staral
o domácnost? I když víme, že tato rodina byla svatá, neznamená to, že se v ní děly
nějaké zvláštní věci - že by například Ježíš zázračně připravil nedělní oběd nebo bez
použití nástrojů vyrobil Josefovi přes noc dřevěnou lavici. Ne, svatá rodina byla úplně
obyčejná židovská rodina. Každý člen si v ní plnil své povinnosti. Tatínek s maminkou
pracovali a Ježíš jim pomáhal. Snažili se pak jeden druhému dělat radost. A protože byli
Izraelité a věděli, že vše dobré mají od Hospodina, ještě než začali něco dělat,
se pomodlili. Když pak zapadlo slunce, společně chválili Boha za jeho velkou lásku
ke každému člověku. Zpívali mu také žalmy, které najdeme v Bibli. Co je odlišovalo
od ostatních rodin, bylo to, že se Josef s Marií starali o Božího Syna -Ježíše. Pán Ježíš
byl stále s nimi: ráno, dopoledne, když jedli, když pracovali doma nebo venku. Díky
tomu se měli stále rádi, a to bylo moc důležité.
Při dnešní mši svaté slavíme velký svátek - svátek Svaté rodiny. V mnoha kostelech
si rodiče připomínají, že chtějí žít podobně jako Svatá rodina. Proto si dnes rodiče
připomínají svůj krásný slib, který si dali v den své svatby: že se budou mít rádi, budou
si pomáhat, a kdyby si něco zlého provedli, poprosí jeden druhého o odpuštění. My se
za ně dnes budeme poctivě modlit, aby to dokázali, zvláště v těch chvílích, kdy se stane
něco nepříjemného.

V měsíci listopadu byli pokřtění:
Aneta Markéta Perutková (Hustopeče)
Elen Viktorie Glogarová (Hustopeče)
Martin Škoda (Hustopeče)
David Lašák (Bělotín)

V měsíci prosinci byli pokřtění:
Alena Trčalová (Hustopeče)

V listopadu jsme doprovodili na
věčnost:
Jaroslav Šulák (Hustopeče)

V prosinci jsme doprovodili na věčnost:
František Kelar (Černotín)
Anna Nekorancová (Bělotín)

Ohlášky:
❄ Všichni jste srdečně zváni na vánoční koncert dechové hudby Lidečanka 28. prosince
v 1600 hod. v Hustopečském kostele.
❄ Tříkrálová sbírka bude probíhat v Hustopečích v sobotu 3. 1. od 1300 hod.
❄ Intence na první polovinu roku 2015 si můžete chodit zapisovat.
❄ Děkanátní kalendář na rok 2015 je možné si zakoupit v sakristii za cenu 55 Kč.

Rodina, která se modlí, je nezničitelná
Teologové důrazně trvají na skutečnosti, že svátost manželství si
udělují snoubenci. Ale když se to tak zdůrazňuje, klademe si
nakonec otázku, jestli je na svatbu pozván Bůh!
I když nevysloví žádná slova slyšitelná lidským uším, uzavírá
Bůh ten den s novomanžely smlouvu. Prostřednictvím kněze žehná
Bůh tomuto sňatku a manželé dostanou všechny milosti, které
potřebují, aby mohli přijmout poslání manželů a rodičů.
Samozřejmě že to nefunguje jako nějaký kouzelný lektvar,
svátost manželství není pojištění proti rozvodům, všichni známe
křesťany, kteří se rozvádějí. Skrze víru však víme, že i když my Boha
opustíme, Bůh nikdy neopustí manžele, s nimiž uzavřel smlouvu.
Bůh je věrný, nikdy nebere své slovo zpět. Tato jistota ať je nám
oporou v obtížích.
Abychom uznali, že Bůh je přítomen, že je nám nablízku, máme
k tomu jednoduchý a okamžitě dostupný prostředek, a to modlitbu.
Jak řekla Matka Tereza: „Rodina, která se modlí, je nezničitelná!“

www.pastorace.cz

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 28. 12. do 4. 1. 2015
Liturgický
kalendář
Neděle
28. 12.
Svatá Rodina

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

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

Bělotín

10:00

Requiem za † Annu Nekorancovou

Černotín
Hustopeče
Hustopeče
Špičky
Bělotín

16:30
18:00
8:00
9:30
11:00

Hustopeče

8:00

Černotín

17:00

Neděle
4. 1.
2. NEDĚLE PO
NAROZENÍ PÁNĚ

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Měsíční sbírka

Bělotín

11:00

Při bohoslužbách bude
obnova manželských slibů

Pondělí
29. 12.

sv. Tomáš Becket

Středa
31. 12.

sv. Silvestr I.

Čtvrtek
1. 1.
Matky Boží Panny
Marie, slavnost

Pátek
2. 1.
sv. Basil Veliký a Řehoř
Naziánský, památka

Sobota
3. 1.

Úmysl mše svaté

Volná intence

Za Ladislava Davida, živou a † rodinu
Davidovu, Pavlíkovu, za Marii Davidovu
a rodiče a dvo

Nejsvětější Jméno Ježíš
Za † Jána Tomčíka, živou a † rodinu
Tomčíkovu, Šmídovu a Michalovíchovu
a dvo
Volná intence

Církev se směje
Za rabínem přijde mladý Karpeles a ptá se: „Rabbi, mám se oženit?“„A chceš se
ženit?“ „No, nechci.“ „Tak se nežeň.“ „Ale tatík má pro mě lákavou partii.“ „Tak se ožeň.“
„Ale nemá dobrou pověst“ „Tak se nežeň.“ „Ale je moc hezká.“ „Tak se ožeň.“ „Ale její
rodina měla pletky s kriminálem.“ „Tak se nežeň.“ „Ale dají jí velké věno.“ „Tak se ožeň.“
„Když já, rabbi, nevím.“ „Tak víš co? Nech se pokřtít.“ „A proč, rabbi? Pomůže to?“ „No
hlavně budeš chodit otravovat faráře, a ne mě.“
Tel. na faru: mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040
Webové stránky farnosti: www.ihustopece.cz/farnost/
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P. František Antonín Dostál.

