Ročník XVI.

3. leden 2021

Číslo 1.

2. neděle po Narození Páně

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín

1. čtení: Sir 24,1-4.12-16
2. čtení: Ef 1,3-6.15-18
Ev.: Jan 1,1-18
Žl 147

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.

Kapka rosy z Božího slova: Ježíš je Boží Slovo, jež je zdrojem života a světla, které
zlo nezničí a temnota nepohltí. Každému, kdo ho přijme a uvěří v něho, dává
moc stát se Božím dítětem.

Vánoční promluva
Drazí bratři a sestry,
v době vánoční a v novém roce vás zdravím a ještě více vyprošuji Boží
požehnání, neboť nad ně není. Když totiž Bůh požehná, tzn. dobrořečí, všechny
temnoty ustoupí. Z liturgie známe: „Pane, řekni jen slovo a má duše bude
uzdravena.“ A tak o druhé neděli po Narození Páně, když v evangeliu čteme
o Slovu, které se stalo tělem, nechejme v sobě rozhořet touhu po tomto Slově,
po Kristu samotném. Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi, je
naším Spasitelem neboli Zachráncem.
Uvažme, kterak člověk vyčkává na slova lidská:
Rodiče na první slova dítěte, závodník na slůvko „start“, učitel na správnou
odpověď nebo příbuzní na lékařskou zprávu o svém blízkém…
Uvažme, kterak Bůh vyčkává na slova lidská:
Až Panna odpoví: Ať se mi stane podle tvého slova; až apoštol Petr vyzná:
Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád; až hříšník vyzná: Můj Bože, věřím
v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě, smiluj se nade mnou…
A do třetice uvažme, kterak má člověk vyčkávat na slovo Boží:
Má na ně vyčkávat jako na svou spásu, neboť Boží slova jsou duch a jsou život.
Žalmista ono vyčkávání na Boží slovo poeticky zdůrazní, když napíše: Bože,
buď milostiv a žehnej nám, ukaž nám svou jasnou tvář. Rozumím těmto slovům
následovně: Aby nám mohlo zaznít slovo spásy, musíme být v doslechu. Aby

nám Bůh požehnal, dobrořečil svým slovem, musí se oba, Bůh i člověk potkat.
Prosba, aby nám Bůh ukázal svou jasnou tvář, poukazuje pak na to setkání,
kdy se dva přátelé potkávají a jednomu i druhému tvář září radostí ze setkání.
Opak nacházíme v jiném žalmu: slovo o tom, že všichni se děsí, když skryješ
svou tvář.
Nechme, bratři a sestry, tedy v srdci rozhořet touhu po Božím slově: ať Bůh
k nám obrátí svou tvář, ať se tato tvář spolu s naší rozzáří, jako když přítel
potkává přítele a z úst Toho, který má slova věčného života, uslyšíme slovo
k naší spáse.
S pozdravem a požehnáním do nového roku 2021
+ P. Václav

S T É B L O S LÁ M Y
Pastýři se vraceli z Betléma, kde se poklonili
Ježíškovi narozenému v chlévě. Nesli mu náruče darů
a teď se vraceli s prázdnýma rukama.
Kromě jednoho z nich, mladičkého pastýře,
téměř ještě chlapce. Ten si z betlémského chléva
přece jen něco odnesl. Celou cestu tu věc pevně svíral
v dlani. Ostatní by si toho ani nevšimli, kdyby se kdosi
nezeptal: „Co to máš v ruce?“
„Stéblo slámy,“ odpověděl mladík. „Vzal jsem si
ho z jesliček, ve kterých leželo to dítě.“ „Stéblo
slámy,“ ušklíbali se ostatní. „Takové smetí! Zahoď
to!“ Mladý pastýř rozhodně zavrtěl hlavou.
„Kdepak,“ namítl, „já si ho schovám. Pro mě je to znamení, připomíná mi malého
Ježíška. Pokaždé, když ho vezmu do ruky, vzpomenu si na něj i na to, co o něm
řekli andělé.“
Druhý den si pastýři mladíka znovu začali dobírat: „Co jsi udělal s tím
stéblem?“ Mladík jim ho ukázal. „Pořád ho nosím u sebe.“ „Zahoď to, k ničemu ti
není.“ „Ne. Má velkou cenu. Ležel na ní Boží Syn.“ „A co má být? Důležitý je přece
Boží Syn, a ne kus slámy.“
„Mýlíte se. Velkou cenu má i ta sláma. Na čem jiném by ležel, když je tak
chudý? Boží Syn potřeboval trochu slámy. To mě poučilo, že Bůh potřebuje
i obyčejné lidi a věci. Potřebuje nás, kteří nemáme velkou cenu, kteří toho moc
nevíme.“ Stéblo jako by mělo pro toho pastýře čím dál větší význam. Na pastvě ho
často držel v ruce, vzpomínal na slova andělů a byl šťastný, že má Bůh tolik rád
lidi, že se stal stejně malým jako oni.
Pak mu však jeden z jeho druhů vytrhl stéblo z ruky a rozhořčeně vykřikl:
„Dej už s tím zatraceným stéblem pokoj! Bolí nás z těch hloupostí hlava!“ Stéblo
vztekle zmačkal a zahodil.

Mladík klidně vstal, zvedl stéblo ze země a opatrně narovnal. „Vidíš, zůstalo
stejné jako předtím. Pořád je to stéblo slámy. Ani tvůj vztek s ním nic nezmohl.
Jistě, zničit stéblo slámy je snadné.
Ale přemýšlel jsi už někdy o tom, proč nám Bůh seslal malé dítě, když
potřebujeme silného zachránce a vojevůdce? Jednou vyroste, bude z něho muž
a nic ho neporazí. I přes lidskou zlobu zůstane tím, čím je – Spasitelem, kterého
nám seslal Bůh.“ Mladý pastýř se usmál a se zářícím pohledem pokračoval: „Boží
láska se totiž nedá zničit a zahodit. I když se zdá křehká a slabá jako stéblo slámy.“

Jak dobře zacházet s časem
Kolik vzácného času se často ztrácí, když se lidé nechávají unášet svými fantaziemi a blouzní
o hloupostech. Ztrácí se tím tolik vzácného času, který by mohl být využit lépe. Ba co víc: přichází
potom pocit prázdnoty v srdci a rostoucí sklíčenost a smutek, které člověka oslabují.
Pokud někdo zbytečně ztrácí mnoho času, může mu pomoci osvědčená a moudrá pomůcka,
shrnutá do jednoho hesla: Age quod agis!, tedy Dělej, co máš právě dělat! Čas pro odpočinek není
vhodný na to, abys myslel na práci. Ale také práce vyžaduje, aby všechna tvá pozornost byla
soustředěna na její provedení, a ne na to, co bude později. A chvíle modlitby není vhodná k tomu,
abys myslel na práci či odpočinek. Pokud s někým mluvíš, je dobré soustředit se na to, co říká, ale
je dobré to zapomenout, když jdeš spát.
Ve vzpomínkách jednoho duchovního otce se píše, že se jeden mladý muž ptal, proč nedokáže
žít v klidu a pokoji. Duchovní otec mu řekl: Nikdy nebudeš klidný, nenajdeš pokoj. V zimě totiž
netrpělivě myslíš na to, kdy přijde jaro. Na jaře pak myslíš na polní práce v létě. Když se pracuje,
máš plno starostí a myslíš na to, kdy práce skončí, a když přijde doba odpočinku, děsíš se toho,
kolik práce tě čeká. Prostě nejsi nikdy tam, kde právě jsi, ale jsi vždy již někde jinde…
Svět pomíjí. Kdo však koná, co chce Bůh, zůstává navěky… (1 Jan 2,17)
Tomáš Špidlík, www.vira.cz

Ohlášky:
 Podle usnesení Vlády ČR je na mši svaté povolen takový počet účastníků, který
v daném kostele nepřekročí 10 % míst k sezení. (Hustopeče max. 30, Špičky max.
10, Černotín max. 15, Bělotín max. 20). Využijte, prosím, možnosti TV Noe, rádia
Proglas, či jiných on-line přenosů.
 V příštím týdnu (čtvrtek, pátek) budu navštěvovat nemocné.
 Misijní sbírka vynesla: Hustopeče - 13 968,- Kč, Bělotín - 7 160,- Kč, Černotín 5 680,- Kč, Špičky - 2 000,- Kč.
 Tříkrálová sbírka letos neproběhne formou koledy, ale pouze na sběrných místech,
kde budou pokladničky, a to od 6. do 10. ledna. Sběrná místa budou brzy
zveřejněna.
 Intence na rok 2021 si můžete chodit zapisovat.
 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.

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 3. 1. do 10. 1. 2021
Liturgický
kalendář

Místo

Čas

Hustopeče
Černotín
3. 1.
Bělotín
Měsíční sbírka Hustopeče

2. neděle po Narození
Páně

Pondělí
4. 1.

8:00
9:30
11:00
19:00

Úmysl mše svaté
Za živé a † farníky
Za † P. Františka Beníčka a kněze z farnosti
(tichá) eucharistická adorace

Špičky

16:30

Hustopeče

7:00
16:30

Volná intence

Zjevení Páně, slavnost

Černotín
Hustopeče

18:00

Za rodiče Vahalovy a Jamborovy

Čtvrtek
7. 1.

Bělotín

16:30

Hustopeče

16:30

Volná intence

Černotín

16:30

Za † Antonína Kaňovského, rodiče a živou
rodinu

Hustopeče

8:00

Špičky
Bělotín
Hustopeče

9:30
11:00
19:00

Volná intence

sv. Anděla z Foligna

Úterý
5. 1.

Za † rodinu Garaiovu a dvo

sv. Telesfor

Středa
6. 1.

sv. Rajmund z Penafortu

Pátek
8. 1.
sv. Severin

Sobota
9. 1.
sv. Julián

Křtu Páně
10. 1.

S v ě t l e m

p r o

m é

Za † Antonína Bubíka, živou a † rodinu
Bubíkovu, Biskupovu, Vyškovskou a dvo
s prosbou o Boží požehnání
Za živé a † farníky
(tichá) eucharistická adorace

n o h y

j e

t v é

s l o v o

aneb přečteme Písmo svaté za jeden rok
neděle
3. I.
Est2-3+3,13a-13g

pondělí
4. I.
Est4+4,17a-17z

úterý
5. I.
Est5+5,1a-2b

Jan 1

Jan 2

Jan 3

Tel. na faru:

středa

6. I.

Reflexe

čtvrtek
7. I.
Est 6-8+8,
12a-12v
Jan 4

mobil: 733 741 614

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

pátek
8. I.
Est 9-10+
10,3a-31
Jan 5

sobota

9. I.

Reflexe

