Ročník XV.

29. listopad 2020

Číslo 48.

1. neděle adventní

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Iz 63,16-64,7
2. čtení: 
Ev.: Mk 13,33-37

Zpravodajfarností
Žl 80
Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář,
HustopečenadBečvou,Špičky,Černotín,aBělotín

a budeme spasení.

Kapka rosy z Božího slova: Pán vyzývá k bdělosti. Jeho výzva
jistě neplatí jen pro učedníky, ale i pro mě… Pane, pomoz
mi, abych nepropadl únavě, ochablosti či rezignaci… Chci
připravovat své srdce, abych tě v den tvého příchodu mohl
přijmout s radostí a beze strachu!

Drazí bratři a sestry,
všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají po větší aktivitě
biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát a stížnost na neústavnost omezení
bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji senátoři. Vás jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za
ukončení pandemie, zvláště k modlitbám v rodinách a ke společné modlitbě růžence každý večer ve 20 h.
Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty, kteří obětavě slouží
nemocným nejen jako profesionálové, ale i dobrovolníci, nebo na ty, kteří se dostali do ekonomických
těžkostí, či vzpomínka na ty, kteří zemřeli, nás vede k zintenzivnění modliteb, k nimž je dobré připojit
i půst a almužnu. Nabídněme Bohu nejen svůj čas, ale i sami sebe, ochotu zřeknout se svých požadavků
a hledat Boží vůli a třeba i osobně pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí a zdraví.
Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý a citelný půst za
ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel. To vše nadále ve
spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi po první tři středy v prosinci - 2., 9. a 16. 12.
Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se necháme milovat, kterého
budeme milovat a kterého necháme skrze sebe milovat lidi kolem nás. Nevíme, jak bude možné slavit
Vánoce. Ukažme především svou ochotu přijmout Boha, který k nám o Vánocích přichází jako Zachránce
v betlémském dítěti. Když k této Lásce skryté v malém Dítěti budeme volat, když se jí zasvětíme, když
si doma vystavíme betlém, abychom se betlémskému Dítěti poklonili, zakusíme Boží ochranu na sobě
i na svých blízkých. Klanějme se mu, projevujme úctu a vděčnost za sebe i jménem těch, kteří vděčnost
neprojevují. Svěřme se jeho ochraně a věřme, že Bůh ukáže své slitování. Nebude se dívat na naše viny
a nenechá nás samotné. On je Bůh věrný, i když my věrní nejsme. Betlémské Dítě, uctívané v našem
národě taky jako Pražské Jezulátko, zve ke svornosti a lásce. Budeme-li ho milovat, naše láska změní

nejen náš život, ale taky přemůže nenávist v mezilidských vztazích. Přichází naše chvíle, abychom
se vrátili zpět ke své první Lásce, k Bohu.
Už dnes vám přejí požehnané Vánoce a skutečnou radost z příchodu Spasitele i jeho darů.
Vaši biskupové

(Pro modlitbu u jesliček v rodině)
Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě a klaníme se ti jako svému Králi.
Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte. Mnoho národů světa tě takto uctívá. I my tě uctíváme
ve tvém Dětství, jako našeho Pána, Spasitele a Boha, který všemu vládne a všechno tvoří nové.
Věříme, že nás miluješ, proto chceme dnes začít nový život. Prosíme tě, smiluj se nad námi, odpusť
nám naše hříchy a stvoř nám srdce čisté – srdce dítěte. Ty víš, že nejsme schopni bez tvé pomoci
vykonat žádný dobrý skutek. Dej nám své požehnání, abychom byli schopni konat alespoň malé skutky
lásky. Odevzdáváme se ti. Dívej se našima očima, usmívej se naším úsměvem, promlouvej našimi ústy,
pracuj našima rukama. A kdybychom na tebe někdy zapomněli, připomeň se nám způsobem tobě
vlastním – milosrdenstvím a něžnou láskou. Přijmi nás, malý Králi, do svého Nejsvětějšího Srdce jako
své malé bratry a sestry a obejmi nás svou láskou. Amen.

Co je církevní rok?
Církevní rok je řada posvátných dob a dnů stanovených církví svatou, ve kterých se zpřítomňuje
a obnovuje vykoupení Kristovo a věřícím se předkládá, aby ctili Boha a posvěcovali sami sebe. Církevní
rok začíná první nedělí adventní. Liší se podstatně od roku občanského jak svým rozdělením, tak
i účelem. Občanský rok je měřítkem věcí časných; církevní věčných potřeb člověka.
Proč církev zavedla posvátný (církevní) rok?
Aby křesťan:
1. prokazoval Bohu povinnou úctu a službu;
2. měl neustále před očima nadpřirozená Boží dobrodiní, život Ježíše Krista a jeho svatých;
3. čerpal milost Boží z nevyvážitelného zdroje zásluh Ježíše Krista a zařídil svůj život dle příkladu
Krista a jeho svatých;
4. životem v duchu církve svou víru veřejně vyznával, v sobě udržoval, oživoval a pěstoval;
5. nezapomněl na život nadpřirozený a byl vychován pro blaženost věčnou.
Které prostředky k dosažení těchto cílů církevní rok užívá?
V první řadě jsou to oběť mše svaté a svaté svátosti; dále posvátné doby, které nám představují
tajemství vykoupení, a posvátné obřady, zvyky, pobožnosti, žehnání atd., které nás uvádějí do ducha
posvátných dob. Církevní rok má velký význam. Je obrazem života Ježíšova, udržuje nás v neustálém
spojení s Ježíšem, vede nás cestou, po které On kráčel, osvěcuje naši životní pouť, vlévá do našich
srdcí útěchu a sílu, posvěcuje naše myšlenky, řeči a skutky. Čím více se tu duch světský vzpírá, tím
rázněji hledej, křesťane milý, v životě dle ducha církve svou ochranu a duševní oporu a tím ochotněji
a věrněji upravuj život svůj dle života církve v jejím posvátném roce.
Co znamená slovo „advent“?
„Advent“ znamená příchod. Církev svatá jím rozumí trojí příchod božského Vykupitele na zemi:
první, který se již stal, když se Syn Boží vtělil a na zemi mezi lidmi žil; druhý, jenž se neustále opakuje,
kdykoli milostí svou do srdce našeho zavítá; a třetí, který se uskuteční o soudném dnu (srov. Lk 21,25–
36), kdy přijde z nebe s velikou slávou a velebností soudit živé i mrtvé. První příchod božského Spasitele

na tento svět byl skrytý a tichý, ponížený a nepatrný. Druhý jeho příchod do našich srdcí je
nevyslovitelným tajemstvím jeho lásky a slitování. Třetí však bude všemu světu zjevný a strašný. Při
prvním vzal na sebe nespravedlnost lidskou, při druhém ospravedlňuje nás svou milostí a při třetím
vyřkne spravedlivý rozsudek nad veškerým světem.
Kdy byla zavedena doba adventní?
První zmínku o adventu nacházíme v předpisech církevního sněmu v Zaragoze konaného roku
380. V 8. století bylo slavení adventu zavedeno v celé církvi.
Význam adventních zvyků a obřadů
1. Adventní doba trvá čtyři neděle, aby nás upamatovala na ony 4000 let, v nichž lidstvo toužebně
očekávalo zaslíbeného Mesiáše.
2. V době adventní církev zakázala hlučné zábavy, tance a svatební veselí a ustanovila nadto ve
třetím týdnu suché dny, aby nabádala věřící k usebranosti mysli, k poznání vlastní hříšnosti a k pokání,
a tak budila v nich touhu po božském Spasiteli.
3. Ve všední adventní dny sloužívá se mše svatá zvaná „rorate“ ke cti a chvále nejblahoslavenější
Panny Marie a na památku poselství, jež jí přinesl archanděl Gabriel, že se má stát Matkou Syna Božího,
a proto se nazývá také mší „andělskou“. „Rorate“ nazývá se od prvního slova v introitu (vstupní zpěv)
„Rorate coeli de super“ – „Rosu dejte, nebesa“. Slouží se ještě před úsvitem, abychom byli upamatováni
na temnotu duševní ve světě před příchodem Kristovým a v srdci lidském bez jeho přítomnosti, i proto,
že Panna Maria je jitřenkou naší spásy. Hojné hořící svíce znamenají světlo, jež nám zazářilo naším
Vykupitelem Ježíšem Kristem, osvěcujíc každého člověka přicházejícího na tento svět.
4. Kněz se odívá do mešního roucha barvy fialové, jež označuje pokorného a kajícího ducha.
O nedělích se vynechává „Gloria“ (Sláva na výsostech Bohu), které teprve po narození Vykupitele světa
zaznělo z úst andělských.
5. Církev volí pro dobu adventní takové epištoly, evangelia a modlitby, které mocně zasahují lidského
ducha a srdce, nabádajíce věřící k pokání a k polepšení a rozněcujíce v nich touhu po božském Spasiteli.
Jak můžeš, ba máš jako dobrý křesťan trávit posvátnou dobu adventní?
Rozjímaje o ubohém stavu člověka i všeho lidstva před příchodem Kristovým a bez něho, uznej
potřebu vlastního vykoupení, vysvobození z otroctví hříchu.
Snaž se stát se hodným milosti vykoupení nábožným rozjímáním nekonečné lásky Boha k nám,
když nám předpověděl i daroval Mesiáše, a to vroucí modlitbou, hodným přijetím svatých svátostí,
kajícími skutky, almužnami.
Uctívej horlivě Rodičku Boží, Pannu Marii, modli se rád a zbožně radostný růženec a pozdravení
andělské (Zdrávas, Maria).
Oddávej se pilně službě Bohu, hleď vniknout do ducha obřadů a církevních modliteb, aby ses mohl
modlit s celou církví.
www.vira.cz

neděle
29. XI.
Ez 46-48
Iz 42

pondělí
30. XI.
Dan 1-2
Iz 43

úterý
1. XII.
Dan3+3,24a-90
Iz 44

Tel. na faru:

středa
2. XII.
Reflexe

čtvrtek
3. XII.
Dan 4-6
Iz 45

mobil: 733 741 614

https://www.ihustopece.cz/farnost/

pátek
4. XII.
Dan 7-8
Iz 46

sobota
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POŘAD BOHOSLUŽEB
od 29. 11. do 6. 12. 2020
Liturgický
kalendář
1. neděle adventní
29. 11.

Místo

Čas

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

Pátek
4. 12.

Hustopeče 16:30

Sobota
5. 12.

Adorační den

sv. Barbora

sv. Sába

2. neděle adventní
6. 12.

Špičky

16:00

Hustopeče

8:00

9:30
Černotín
11:00
Bělotín
Hustopeče 19:00

Úmysl mše svaté
Za † Jarmilu Blažkovou, manžela, syna
Pavla, za Anežku Trčálkovou, manžela,
syna Václava, živou a † rodinu a dvo
Za živé a † farníky
Za † rodiče Gassmannovy, vnuka Michala,
staříčky a živou rodinu
Za Pavla Malaníka, rodinu Novotnou,
živé a † rodiny a dvo
Za živou a † rodinu Pivodovu a Jamborovu a dvo
Za † Bohuslava Vozáka, manželku, 2 syny,
vnuka Pavla a za živou a † rodinu Vozákovu
a Hulákovu
Za † Oldřicha Frydrycha, jeho syna Oldřicha,
bratra Jaroslava, sestru Boženu, snachu Marii,
rodiče Novákovy, Frydrychovy, manželé Annu
a Jaroslava Davidovy, živou a † rodinu a dvo
Za † Václava Barota, manželku a dceru
Za živé a † farníky
(tichá) eucharistická adorace

Ohlášky:










Adventní věnce požehnám v neděli na začátku mše sv. těm, kteří budou přítomni, dále v 8:45 h. ve
Špičkách na začátku mše sv. a v 10:15 h., v Bělotíně na začátku mše sv. a v 11:45 h. a v Černotíně
v sobotu na začátku mše sv. a v 17:15 h.
Od pondělí 23. XI. je povolen počet účastníků bohoslužeb do 20 osob. Účast platí pro ty, kteří mají
na danou mši intenci. Nedělní povinnost být fyzicky na mši sv. bude i nadále dispenzována. Neděle
je den Páně, který nás i přes to všechno zavazuje!!! Využijte, prosím, možnosti TV Noe, rádia
Proglas, či jiných on-line přenosů.
Na sobotu 5. 12. připadá adorační den pro farnost Špičky. V 800 hod bude vystavena Nejsvětější
Svátost Oltářní k soukromé adoraci až do 1530 hod., kdy začne společná adorace. Zakončení
adoračního dne bude při mši svaté v 1600 hod. Přijďte se, prosím, poklonit Ježíši svátostnému
a pomodlit se za své rodiny a farnost. Zároveň je to den vzájemných modliteb s bohoslovci
kněžského semináře – bohoslovci se tento den modlí za nás, proto pamatujme i my na ně.
Bude první pátek v měsíci, přede mši sv. bude adorace, příležitosti ke sv. zpovědi od 15 30 hod.,
Nemocné budu navštěvovat až další týden.
Připojme se sami či společně v rodinách každý večer ve 20.00 h. k modlitbě růžence za ukončení
pandemie COVID-19, za zdravotnický personál, všechny nemocné, opuštěné a seniory, aby v těchto
obtížných časech nalezli útěchu. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným
prostředkem, který je vždy k dispozici. V adventu můžeme připojit i postní středy.
V týdnu budu mít exercicie, volejte jen v nezbytných záležitostech. Prosím o modlitbu.

