KŘTU PÁNĚ
11. leden 2015
číslo 2.
ročník X.
Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

Když byl Pán Ježíš pokřtěn, otevřelo se nebe, objevil se
nad ním Duch svatý jako holubice a ozval se hlas Otce:
„To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil.“
(Srov. Mt 3,16-17)

1. čtení: Iz 55,1-11
Iz 12

2. čtení: 1 Jan 5,1-9

Ev.: Mk 1,6b-11

Budete vážit vodu s radostí z pramenů spásy.

Nejsi pokřtěný/á?
Co to změnit?
1. Chtít se nechat pokřtít je velká a krásná věc!
Znamená to toužit po novém životě s Ježíšem
v plnosti, po začlenění do Kristova těla – Církve,
po Duchu Svatém a životě ze svátostí. Chtít se nechat
pokřtít znamená mít rád Boha a lidi kolem sebe.
2. Základní podmínkou křtu je víra. Kdo uvažuje
o křtu, měl by být ochotný stále více poznávat Boha
Otce, Syna i Ducha Svatého a svou víru prohlubovat
a rozvíjet. To neznamená, že se musí stát ve víře
supermanem.
3. Prvním praktickým krokem by měl být kontakt
s knězem v místě bydliště nebo s tím, který je jiným
způsobem dostupný (například blízko, školy, práce, atd.) a s ním svou touhu po životě
s Bohem a po křtu probrat. Je možné také kontaktovat někoho známého - věřícího
katolíka, který setkání s knězem zprostředkuje.
4. Před samotným křtem je třeba s církví projít několikaměsíční cestou zrání
a prohlubování víry, poznávání Krista i církve. Je to krásné období objevování krásy,
moudrosti a lásky našeho Boha skrze Písmo a učení církve. Toto období se nazývá
katechumenát (z řeckého, starokřesťanského - období vyučení se) a trvá minimálně
jeden rok. Během několika měsíců se zájemci o křest pravidelně společně scházejí
k modlitbě, četbě Písma, rozhovoru o otázkách víry i praktického života z víry. Ten, kdo

se připravuje na křest, je také liturgickým obřadem přijat mezi "katechumeny", čímž se
vyjádří, že on směřuje ke křtu a také že církev s ním počítá a modlí se za něj.
5. Během období přípravy se také předpokládá vytvoření vztahů s dalšími křesťany,
neboť křtem je člověk přičleněn do církve a s ostatními věřícími bude vytvářet jedno
společenství.
6. Všechny praktické záležitosti týkající se samotného křtu se proberou v závěru
přípravy těsně před křtem. Křest dospělých se koná nejčastěji o velikonoční vigilii, kdy si
církev připomíná vzkříšení Ježíše z mrtvých.
7. Po křtu většinou následuje ještě několikatýdenní období "mystagagogie",
doprovázení při prvních křesťanských krocích. Nejčastěji spočívá v několika setkáních
společné modlitby, sdílení zkušenosti, čtení Písma.
Pokud uvažujete o křtu nebo víte o někom, kdo není pokřtěný, bude nejlepší
možnost to změnit. V nejbližší době začne v Hustopečích příprava na křest pro dospělé.
Prosím zájemce, aby se přihlásili u P. Františka.

koutek pro děti
19 . D av id a J óna t an b yl i op rav dov í p ř át el é
Ze Saulova syna Jónatana a Davida se stali opravdoví přátelé. Byli často
spolu. Proto Jónatan pomohl Davidovi k útěku před rozzlobeným králem Saulem,
který ho chtěl zabít.
Od toho dne, kdy David zabil obra Goliáše, se jeho život úplně
změnil. Král synovi. Dal mu dokonce za manželku svou dceru. Také
Saulův syn Jónatan si ho velmi oblíbil pro jeho dobré a odvážné
srdce. Trávil s ním spoustu času. Jónatanovi bylo totiž s Davidem moc
dobře. Věděl, že ho Hospodin pomazal za budoucího krále. Jónatan
mu dokonce daroval svůj drahocenný plášť a výzbroj. To byla pro
Davida velká čest. Jónatan mu nabídl své přátelství, které David rád
přijal. Oba si slíbili, že si budou vzájemně pomáhat a jeden druhého
nikdy nezradí. Jónatan svého přítele nikdy neopustil, a to ani v době,
kdy se králi Saulovi změnilo srdce natolik, že chtěl Davida zabít.
Začalo to, když se král Saul s Davidem vraceli z další vítězné
bitvy. Ženy, které je přišly uvítat, zpívaly: „Saul pobil své tisíce
nepřátel, ale David desetitisíce." Tato píseň krále Saula velice rozhněvala. Začal se bát,
že Davida udělají králem místo něho. Přemýšlel, že Davida zabije.
Když se Jónatan dozvěděl o králově zlém úmyslu, na nic nečekal. Jako správný
přítel spěchal za Davidem vyřídit mu, ať se má před králem na pozoru a raději se před
ním ukryje. Pak se dohodli na tajném signálu. Jónatan řekl Davidovi: „Půjdu za králem
Saulem a přimluvím se za tebe. Vezmu si s sebou luk a šípy, aby to vypadalo, že chci jít
cvičit střelbu. Když pak vystřelím a řeknu: ,Šíp je přímo za tebou,' bude to znamenat, že
ti král odpustil a nic ti neudělá. Když ale vystřelím a řeknu svému pomocníkovi, který mi
bude sbírat šípy: ,Šíp je dál,' bude to znamenat, abys rychle utekl pryč."
Král si však nic nerozmyslel, i když se Jónatan za Davida moc přimlouval. Poznal to
i David podle dohodnutého signálu -„Šíp je dál". Musel proto z úkrytu utéct. Neodešel
však bez rozloučení s nejvěrnějším přítelem Jónatanem. Vždyť mu teď ukázal, jak mu

na něm záleží. Při loučení oba plakali a slíbili si věrnost až do smrti. Jónatan pak musel
jít zpátky za svým otcem do paláce a David utekl do skalnatých hor.
Vyprávěním o Davidovi a Jónatanovi nám Bible vyzdvihuje cenu přátelství
a pravého kamarádství. Najít dobrého přítele a kamaráda je veliký poklad a přináší
každému člověku radost. Není to ale jednoduché, je potřeba se za něj modlit, ale také
se o to snažit. Kamarádovi se musíš věnovat - hrát si s ním, půjčovat mu věci, pomáhat
mu, zajímat se o něj a mít také radost, když se mu něco podaří. To Jónatan s Davidem,
který měl rád Pána Boha, dokázali, ale Saul ne. Ten záviděl Davidovi oblibu mezi lidmi.
Nedokázal nikomu přát úspěch. Dělal si věci podle sebe a nechtěl se poradit s Bohem
ani s nikým jiným. Myslel jen na sebe.

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
nabízí
Josef Janšta, jáhen a katolický spisovatel
Blíží se začátek vyučování. Ve třídě je nezvyklé ticho, protože hned v první
hodině se bude psát písemka z matematiky. Děvčata i kluci si opakují vzorečky, Mirka
s Luckou se zkoušejí navzájem a stačí se přitom pomodlit k andělům strážným, aby
jim pomáhali. Do třídy vchází Libor, černovlasý štíhlý elegán. Volá na všechny:
„Doufám, že se neučíte!?“
Kluci i děvčata dělají, že je učení nezajímá. Až na Mirku a Lucku, které dál
pokračují v opakování. Obě se bojovně postaví, když přichází Libor k jejich lavici.
Jsou o hlavu menší než on, ale poslouchat ho nemíní.

Kdo chce znát pokračování děje, stačí, když pošle svůj mail nebo pošlou svůj mail
jeho rodiče na adresu: spis.jansta@seznam.cz, a bude se začátkem druhého pololetí
pravidelně dostávat příběhy ke čtení.
(Doporučený věk čtenářů je 9/10 - 14/15/ let)
Josef Janšta je autorem řady knih pro děti a mládež, dále spravuje a nabízí web:
http://josefjansta.opava.org.

Bohatý podnikatel potkal rybáře...
Když jeden bohatý podnikatel narazil na rybáře, který poklidně seděl opřený
o loď a hrál si s dětmi, zděšeně se ho zeptal: „Proč nerybaříš?“ „Protože pro
dnešek jsem už ulovil dostatečné množství ryb,“ odpověděl rybář. „Proč neulovíš
ještě nějaké další?“ „A co bych s nimi dělal?“ „Vydělal bys více peněz,“ zněla
podnikatelova odpověď. „Mohl bys k lodi připevnit motor, vydat se do hlubších
vod a ulovit více ryb. Pak bys získal peníze na dvě lodi…, a snad i na celou flotilu.
A stal by se z tebe boháč jako ze mne.“ „A co bych dělal potom?“ zeptal se rybář.
„Mohl by sis pořádně užívat života.“ „A co myslíš, že právě dělám?“ odpověděl
rybář.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 11. 1. do 18. 1. 2015
Liturgický
kalendář
Neděle
11. 1.
KŘTU PÁNĚ
Pondělí
12. 1.
sv. Probus (Pravoslav)

Středa
14. 1.

sv. Sáva Srbský

Čtvrtek
15. 1.
sv. Maur

Pátek
16. 1.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Bělotín

11:00

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
Za dar zdraví a za živou rodinu Dostálovu,
Bezděkovu a Rudnickou

Špičky

16:30

Na poděkování za úspěšnou operaci švagra
a za živou a † rodinu

Černotín

16:30

Volná intence

Bělotín

16:30

Za † rodiče Příhodovy

Hustopeče

16:30

Za † Jana Škodu a syna Dalibora

Černotín

17:00

Za živé a † farníky

Hustopeče
Špičky

8:00

Za † kněze rodáky z naší farnosti

9:30

Bělotín

11:00

Kunčice

15:00

Volná intence
Za † Annu a Jana Němečkovy, dceru a syna
a za dar zdraví
Za živé a † farníky a občany Kunčic

sv. Marcel I.

Sobota
17. 1.
sv. Antonín Veliký, opat
památka

Neděle
18. 1.
2. neděle v mezidobí

Ohlášky:
❄ Modlitební společenství bude v pátek 16. ledna od 17:30 do 19:30 h. na faře
v Hustopečích. Zveme všechny zájemce o společnou modlitbu a četbu Písma svatého.
❄ Intence na první polovinu roku 2015 si můžete chodit zapisovat.
Hustopeče
Špičky
Černotín
Sbírky:
Matky Boží Panny Marie Kč 5.025,- Kč 1.713,Kč 1.641,2. neděle po narození Páně Kč 10.396,- Kč 1.951,Kč 2.874,Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Bělotín

Kč 1.684,Kč 3.692,-

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