2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
4. leden 2015
číslo 1.
ročník X.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Když hluboké ticho všechno objímalo a noc ve svém běhu
k polovině došla, tvé všemocné slovo, Bože, sestoupilo
z královského trůnu z nebe.
(Mdr 18,14-15)

1. čtení: Sir 24,1-4.12-16 (řec. 1-2.8-12)
Ev.: Jan 1,1-18
Žl 147

2. čtení: Ef 1,3-6.15-18

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.

Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný „Tří Králů“, je svým obsahem téměř totožný
s vánočním svátkem Narození Páně. Svátek „Tří králů“ klade ale důraz na něco trochu
jiného. V obou jde o to, že se Bůh zjevuje jako člověk, dokonce jako narozené dítě.
K nově narozenému dítěti Ježíši nejprve přiběhnou prostí pastýři. Ti přijdou pohnuti
vnitřním puzením, které vychází z jejich srdce. Jdou za někým, kdo je jako oni, kdo patří
do Izraele. K témuž dítěti o něco málo později dorazí i králové - mudrci. Ti z pohybu
a postavení hvězd neomylně vyčtou, že se narodí velký král, a to v Izraeli. Jsou to cizinci
a jinověrci. Je úsměvné, jak tito mužové vědy, moderně řečeno intelektuálové, kteří se
dobrali poznání o narození krále králů složitými výpočty a věděli o něm dříve, než
k narození došlo, přijdou pozdě.
Ve svátku „Tří Králů“ se tedy Kristus zjevuje i nevěřícím, či jinověrcům a v postavách
svatých králů je zosobněno přijetí Krista za krále všech. Scéna klanění králů přinášejících
dary připomíná holdování velmožů a králů vasalských zemí nově korunovanému králi.
Svátek Tří Králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je
zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u nás

v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen „Třech králů“:
Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského „Christus
mansionem benedicat“: „Kristus žehnej tomuto domu“.

koutek pro děti
18 . D av id po raz il ob r a G ol iá š e
David díky Hospodinově pomoci porazil kamenem a prakem obra Goliáše.
Tím zvítězil nad nepřátelskými Pelištejci, kteří chtěli z Izraelitů udělat své otroky.
O Davidovi, druhém a největším králi Izraele, nalezneme v Bibli
mnoho příběhů. Jeden z nich vypráví o jeho velké statečnosti
a důvěře v Hospodinovu pomoc. Na Izraelity totiž zaútočil sousední
národ Pelištejců, kteří se snažili Izraelitům zabrat kus jejich malé
země. Král Saul musel znovu bojovat proti nepříteli. Také tři Davidovi
bratři byli povoláni do vojska. Dlouho se nevraceli, a tak otec chtěl
vědět, co se s nimi děje. Proto nachystal chleby a poslal Davida, aby
je bratrům zanesl.
David přišel zrovna ve chvíli, kdy proti sobě stála obě vojska
(Izraelité a Pelištejci) a chystala se k boji. Na straně Pelištejců však
měli velkou posilu. K jejich vojsku patřil obrovský muž jménem Goliáš,
oblečený v brnění, který posměšně vybízel někoho z Izraelitů na
souboj. Křičel: „Ať vystoupí jeden z vás a bojuje se mnou. Když vyhraji
já, vy, Izraelci, se stanete našimi otroky. Když vyhraje váš bojovník, budeme my vašimi
otroky.“
Když David uslyšel Goliáše a viděl, jak se směje Izraelitům, na kterých Hospodinu
tolik záleží, nechal se zavést ke králi Saulovi a řekl mu: „Když nikdo nejde, půjdu já!“ „To
je nemožné,“ odpověděl král. „Jsi ještě příliš mladý a nezkušený. Nedokázal bys ani
unést brnění! „Nepotřebuji brnění,“ řekl David. „Hospodin, který mě ochránil před
šelmami, mě ochrání také před tímto obrem.“ David věděl, že s Hospodinem zvládne i ty
nejtěžší věci.
A tak David, v ruce prak a v kapse pár kamenů z potoka, vykročil proti obrovi.
Goliáš nevěřil svým očím, když proti němu vyšel mladý pastýř s holí. S opovržením
zařval: „Copak jsem pes, že na mne jdeš s holí?“ David mu odpověděl: „Ty jdeš proti
mně s mečem, ale já mám mocnější zbraň. Se mnou je Hospodin, který nad tebou
zvítězí!“ Goliáš se vrhl proti Davidovi, jen brnění zařinčelo. David rychle vložil kámen do
praku a vymrštil ho proti němu. Kámen zasáhl obra doprostřed čela a Goliáš v tu ránu
spadl na zem mrtvý. Pelištejci se pak dali na útěk. Bitva byla u konce. Když začali vojáci
Davida chválit, David jim řekl: „To Hospodin mi dal odvahu a sílu. Vítězství jsem dosáhl
jedině díky Hospodinově pomoci.“ Izraelité tak poznali Hospodinovu moc, zvedali své
ruce k nebi a děkovali Hospodinu za jeho dobrotu a velkou sílu.
Touto událostí nám chce Bůh říci, že úspěch a vítězství nejsou závislé na tom, jak
je kdo šikovný, jakou má sílu v rukou a jestli je velký nebo malý. David zvítězil nad
Goliášem, protože šel do boje ve jménu Hospodina, kterého měl rád a věřil mu. Také
my máme před každou důležitou věcí, nebo jen tehdy, když odcházíme z domu, Pána
Boha porosit, aby byl s námi a pomáhal nám. Vždyť nevíme, co nás všechno potká.
Proto mívají lidé u vchodu kropenku se svěcenou vodou, aby se přežehnali a poprosili
Pána Ježíše o ochranu.

Ohlášky:
❄ V tomto týdnu budou návštěvy nemocných.
❄ Tříkrálový koncert z Městského divadla v Brně můžete sledovat v přímém
přenosu na ČT1 dnes 4. 1. v 1800 hod. Vystoupí: Lenka Dusilová, bratři
Ebenové, Inekafe, Adam Mišík. Moderují: Martina Kociánová a Jan Čenský.
❄ Biřmovanci se sejdou v pátek 9. ledna v 1900 hod. v kostele v Hustopečích.
❄ Intence na první polovinu roku 2015 si můžete chodit zapisovat.

Církev se směje
Jedna anglická dáma chtěla před válkou strávit čas v letním bytě v Německu
a tak napsala jednomu venkovskému učiteli. V dopise se tázala na vše i na pohodlí.
Také chtěla vědět, mají-li v tom domě, kde chtěla bydlet, WC. Učitel dobře neovládal
angličtinu a neznal význam té zkratky. Zeptal se starosty, ale ten taky nevěděl.
Po dlouhém přemýšlení ho napadlo, že to patrně znamená Wesley Church (kostel).
Proto odepsal: „WC se u nás nachází 7 mil od našeho domu, uprostřed jedlového háje
v překrásné krajině. Jest otevřen 2x týdně, v úterý a ve čtvrtek. Chápu, že je to pro
Vás nepříjemné, je-li to vaším zvykem chodit pravidelně, ale zajisté se přesvědčíte, že
je to krásný výlet. Hodně lidí si s sebou bere oběd a zůstává tam přesčas. V létě je
obyčejně návštěvnost veliká a proto bych vám radil, abyste chodila brzy. Je tam 60
míst k sezení, ale pokud přijdete pozdě, je tam dost míst i k stání. Radil bych vám,
abyste chodila ve čtvrtek, poněvadž je v ten den varhaní doprovod. Po celém okolí
jsou slyšet i ty nejjemnější zvuky. Opatřím Vám s radostí to nejlepší místo a bude mi
potěšením sedět vedle Vás.“
Tři kamarádi přišli k nebeské bráně a svatý Petr se jich ptá, co by nejraději
slyšeli od svých příbuzných na pohřbu:
První: „Já bych chtěl slyšet, že jsem byl skvělý doktor a dobrý otec rodiny.“
Druhý: „Já bych chtěl slyšet, že jsem byl úžasný manžel a že jsem jako policista
zachránil životy mnoha lidí.“
Třetí: „Tak to já bych chtěl slyšet: Podívejte, vždyť on se hýbe!“
Na světě jsou dva druhy lidí. Jedni se ráno probudí a řeknou: „Dobré ráno,
Bože!“. A pak jsou ti, co se ráno probudí a řeknou „Dobrý Bože, ráno!“
Jeden pastor v dětství vyrůstal v Chicagu, velkém americkém městě. Nevěděl
pořádně ani, jak vypadají hospodářská zvířata jako slepice či kráva. Zamiloval se ale
do věřící dívky z venkova a spoustu času trávil u jejích rodičů na farmě. Když
dostudoval, byl přidělen na milý vesnický sbor. První shromáždění, natěšení farníci,
manželka v první řadě. Pastor toužil hned v úvodu zaujmout venkovské posluchače,
proto začal: „Vyrůstal jsem v Chicagu a dokud jsem nepotkal svou ženu, nevěděl
jsem, jak vypadá kráva...“

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 4. 1. do 11. 1. 2015
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Měsíční sbírka

Bělotín

11:00

Pondělí
5. 1.

Špičky

16:30

Hustopeče

16:30

Za rodinu Martochovu, za † prarodiče
a syna Josefa a dvo

Černotín

16:30

Za † Marii Vilímkovou, † manžela a dvo

Bělotín

16:30

Hustopeče

16:30

Špičky

16:00

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

Neděle
4. 1.
2. NEDĚLE PO
NAROZENÍ PÁNĚ

sv. Telesfor

Úterý
6. 1.

Zjevení Páně, slavnost

Středa
7. 1.

sv. Rajmund z Peňafortu

Čtvrtek
8. 1.
sv. Severin

Pátek
9. 1.
sv. Julián

Sobota
10. 1.

Úmysl mše svaté
Za † Jána Tomčíka, živou a † rodinu
Tomčíkovu, Šmídovu a Michalovíchovu
a dvo
Volná intence
Za † Oldřicha Dostalíka, rodinu Kociánovu
a dvo

Za † kněze: P. Jaroslava Studeného,
P. Františka Beníčka, P. Lubomíra Gorčíka
a P. Jana Chromečka
Za † Vojtě cha Gö gha, rodič e a ž ivou rodinu,
† Marii Stoklasovou, manž ela, sourozence
a dvo
Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví
a ochranu Boží s prosbou o další Boží
pomoc a ochranu a za živou a † rodinu
Zedníkovu a Trčkovu
Za živé a † farníky

sv. Agathon (Dobromil)

Neděle
11. 1.
KŘTU PÁNĚ

Sbírky:
4. neděle adventní
Štědrý den
Narození Páně
sv. Štěpán
sv. Rodina

Hustopeče

Za † Antonína Bubíka k jeho nedožitým
85. narozeninám, Ludmilu Biskupovu
a živou a † rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za 25 let
společného života s prosbou o další Boží
požehnání a ochranu Panny Marie

Špičky

Černotín

Kč 6.214,- Kč 2.410,Kč 1.341,Kč 7.190,- Kč 1.818,Kč 3.605,Kč 10.540,- Kč 2.555,Kč 3.307,Kč 6.741,- Kč 1.054,Kč 1.122,Kč 5.388,Kč 797,Kč 2.396,Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Bělotín

Kč 1.577,Kč 4.147,Kč 2.234,Kč 2.186,Kč 2.523,-

ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín v nákladu 330 kusů. Vydává
P. František Antonín Dostál.

