číslo 49.
2. prosinec AD 2012

1. neděle adventní
Zpravodaj farností
Hustopeče nad Bečvou,
Špičky,
Černotín,
a Bělotín
K tobě pozvedám svou duši, Hospodine, můj Bože,
v tebe důvěřuji, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou
nejásají moji nepřátelé. Vždyť nikdo z těch, kdo
v tebe doufají, nepadne do hanby.
Žl 25,1-3

1. čtení: Jer 33,14-16 2. čtení: 1 Sol 3,12 - 4,2 Ev.: Lk 21,25-28.34-36
Žalm 25

K tobě pozvedám svou duši, Hospodine.

Pastýřský list
k roku Eucharistie
Drazí bratři a sestry,
právě jsme ukončili druhý rok přípravy na Cyrilometodějské jubileum, kdy
jsme se častěji vraceli k myšlenkám na svátost biřmování. Zároveň jsme
zaznamenali některé plody Roku křtu, protože v tomto roce významně
stoupl počet dospělých, kteří přijali křest, ale také počet dospělých různého
věku, včetně seniorů, kteří přijali svátost biřmování. V některých farnostech
je vidět oživení právě skrze tyto nově zapojené lidi do živého společenství
církve.
Dnes, o První neděli adventní, zahajujeme Rok Eucharistie, třetí
svátosti uvádějící do křesťanského života. Ta je jejich tajemným středem,
arcibiskup olomoucký protože je nekrvavým zpřítomněním Ježíšovy historické oběti na kříži.
Slavení eucharistie je “zdrojem a vrcholem celého křesťanského života“.
Není nic většího, čeho by ještě bylo možné dosáhnout. Jíme-li proměněný chléb, sjednocujeme se s
láskou Ježíše, který dal za nás své tělo na dřevě kříže. Pijeme-li z kalicha, sjednocujeme se s tím, který
za nás prolil svou krev. Tento obřad jsme si nevymysleli. Ježíš sám slavil se svými učedníky poslední
večeři. Daroval se svým učedníkům v podobě chleba a vína a vybídl je, aby od toho okamžiku
vždycky a všude slavili eucharistií jeho smrt, naše vykoupení.(Youcat 208)

Jan Graubner

Mnozí z vás už byli na pouti ve Svaté zemi a klečeli na Kalvárii, na místě, kde Ježíš umíral. Kéž
by nám došlo, že při každé mši svaté máme možnost být při největší události lidských dějin, když se
Kristova oběť zpřítomňuje na oltáři. Pak bychom využili každé příležitosti jít na mši a dovedli
bychom odložit tolik věcí, protože všechny by byly méně důležité!
Nejsme však pozváni jen jako diváci, ale jako spoluúčastníci. Máme možnost přidat všechny
svoje těžkosti, problémy a kříže ke Kristově oběti a jako spoluobětníci je nabídnout nebeskému Otci
na smír za hříchy světa. Boží slovo, v němž k nám hovoří sám Kristus, nás učí Boží moudrosti.
Ve svatém přijímání vrcholí naše sjednocení s Bohem, který se nám dává za pokrm, abychom v jeho
síle dovedli žít jako noví lidé.
Duchovní užitek mše svaté však závisí také na naší připravenosti a opravdovosti. Vzpomeňme,
že už ve Starém zákoně čteme: Neukážeš se před Hospodinem s prázdnýma rukama. I první
křesťané přinášeli do shromáždění dary ve prospěch společenství a Skutky apoštolů dosvědčují:
Nikdo mezi nimi netrpěl nouzí, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je, a peníze, které
utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak kdo potřeboval. Předání daru
má však své podmínky. Evangelista Matouš píše: Přinášíš-li svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš,
že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým
bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar. Představte si, co by se stalo, kdybychom to vzali
opravdu vážně. Mohlo by trvat mezi námi nějaké nedorozumění déle, než do nejbližší mše svaté?
Jak by to změnilo náš život a naše vztahy v rodinách i na pracovištích a v sousedství! Kolik trápení
a infarktů by nebylo! Kolik by se zlepšilo i v našich vztazích s okolním světem! Ano, musíme to brát
vážně. K oltáři je třeba přicházet pravdivě.
Mohlo by se říkat o naší zemi, že je bezbožecká, kdyby z každé mše svaté vycházeli do světa
všichni, kteří byli u svatého přijímání, jako živé svatostánky, jako živí svědkové Boží lásky, kteří
přijali poslání nést Boha do světa? Nám všem řekl Kristus: Vy jste světlo světa… Rozžaté světlo se
neschovává pod kbelík nebo pod postel, ale dává se na svícen, takže svítí všem v domě. Nemáme
právo Boha před světem schovávat, ani ze strachu, že budeme přísněji posuzováni jako lidé na
svícnu, ani z falešných ohledů na ty, kteří nechtějí být světlem. Bloudí-li však někdo díky tomu,
že naše světlo nesvítí, čí je to vina?
Využijme tohoto roku k hlubšímu poznání i prožívání mše svaté. Rozdělme se o své zkušenosti
s prožíváním mše svaté a svého přátelství s Ježíšem se svými blízkými či známými. Pozvěme na mši
svatou ty, kteří se odcizili, nebo chodí jen jednou za čas. Nabídněme přípravu ke svatému přijímání
těm, kteří nebyli ani jednou u svátosti oltářní, nebo už všechno zapomněli. To se týká jak dospělých,
tak mládeže a dětí, které nechodily do náboženství. Ve všech farnostech bude možnost mimořádné
přípravy. Zvláště pamatujte taky na nemocné a staré v rodině, ulici či paneláku, kteří nemohou
do kostela, aby v tomto roce měli příležitost svatého přijímání aspoň jednou za měsíc doma. Protože
šťastné setkání s Kristem ve svatém přijímání může prožívat jen čisté srdce, prosme o očištění při
časté svaté zpovědi. A pokud vám nějaká překážka brání v přijetí Eucharistie, přijímejte Pána Ježíše
aspoň duchovně. Když druzí přijímají, pozvěte ho do srdce a nepochybujte, že přijde a bude pozorně
naslouchat každému vašemu slovu.
Pán Ježíš zůstává pod způsobou chleba v každém svatostánku, abychom za ním mohli kdykoliv
přijít na návštěvu. Využijme každé příležitosti, kdy jdeme kolem kostela, abychom aspoň na chvíli
Pána pozdravili. Udělejme si čas na společnou adoraci, kterou v tomto roce doporučuji všem
farnostem častěji, než jindy. Zvláštním vrcholem tohoto roku by měla být mimořádná oslava Božího
Těla a adoračního dne farnosti. Kristus v Eucharistii se pak jistě ukáže jako lék na mnohé naše
neduhy a když prohloubíme svůj vztah k němu, posílí i naši víru.
V lásce k Ježíši v Eucharistii každému z vás přeje požehnané dny Adventu a ze srdce žehná

koutek pro děti
14. Cyril vysvětlil, proč prosíme svaté o přímluvu
Zatímco žil Metoděj v klášteře, možná spolu s Cyrilem, měl císař hlavu
plnou starostí. Každý císař, stejně jako dnes každý prezident, má mnoho úkolů.
Musí se starat o svou zemi, aby v ní byl mír a lidem se dobře žilo. Nejvíce ho
však trápila hádka mezi křesťany. Jedna skupina křesťanů si myslela, že je
správné modlit se k obrazům a sochám lidí, které církev prohlásila za svaté.
Druhá skupina tvrdila, že se máme modlit pouze k Pánu Ježíši. Ničili krásné
ikony a házeli je do ohně. Císař nevěděl, co na to má odpovědět. Pozval si tedy
na radu Cyrila, protože jak se říká, víc hlav víc ví. Cyril se nebál říci přede všemi
nahlas, co o tom říká Bible: „My se přece nemodlíme k namalovanému obrazu,
ke zlatému rámu, ale k těm lidem, kteří jsou na nich namalovaní. O nich víme,
že jsou s Pánem Ježíšem v nebi. Díváme se na ně, abychom si připomněli, jak
měli rádi Pána Ježíše a jak žili." Cyril těmito slovy posluchačům vyrazil dech.
Někteří si však mysleli své. V dnešní době pokládáme za normální, že v každém kostele najdeme
sochy, například sv. Terezičky od Dítěte Ježíše, sv. Mikuláše, sv. Petra a Pavla. K obrazu Panny
Marie, svatého Josefa nebo apoštolů dáváme i květiny či svíčky. Všichni svatí byli velcí hrdinové,
někteří se nebáli i umřít jako mučedníci. Modlíme se k nim a prosíme je o modlitbu, píšeme
o nich knihy, malujme obrazy a dáváme si jejich jména, protože se jim chceme v lásce k Bohu
podobat.
Poznáš svaté, které máte v kostele na obrazech nebo jako sochy?

RORÁTY - začíná doba adventní a s ní jsou spojeny roráty. Rorátní mše
svaté budou v Hustopečích po celou dobu adventní v úterý (tyto mše sv.
budou bez kázání) a v sobotu v 615 hod. V ostatní dny budou roráty také v 615
hod., ale beze mše svaté. Při těchto rorátech se bude číst příběh (na
pokračování) pro děti. Děti budou dostávat za účast hvězdy. Kdo jich bude mít nejvíce, získá
CD s rozhlasovou pohádkou „Panenka Šuplenka a panáček Kopíráček“ (toto CD vzniklo na
Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole sv. Anežky České v Odrách). Každý
den bude pro děti připravena snídaně. Prosím ty, kdo by chtěli pomoci, ať se přihlásí na
faře. Prosím také hospodyňky, aby pokud mohou, přispěly nějakou buchtou, koláčem či
bábovkou.
Panna Maria se sv. Josefem byli na cestě do Betléma a v Betlémě pak nemohli najít
místo, kde by se mohli ubytovat. Toto si můžeme připomenout tím, že si budeme předávat
sošku Panny Marie. Je to výraz toho, že nechceme, aby se u nás Panna Maria, potažmo Bůh,
kterého má v lůně, cítili nepřijati. Je to výzva k modlitbě. Ať už rodiny či jednotlivci, u nichž
soška bude, ať se o to víc modlí.
Abychom mohli dobře prožít narození našeho Pána Ježíše, je třeba se na tuto slavnost
dobře připravit. K tomu je nám dána doba adventní. Ať nám k tomu přispějí i roráty.
P. František Antonín Dostál

v tomto týdnu budu navštěvovat nemocné, prosím především z vesnic, abyste nahlásili, kdo
by měl zájem
v týdnu bude první pátek v měsíci, před bohoslužbami budou tiché adorace dle tradičního
pořádku, během nichž můžete využít příležitosti ke sv. zpovědi

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 2. 12. do 9. 12. 2012

Liturgický kalendář

Místo

Čas

Neděle
2. 12.
1. neděle adventní

Hustopeče

8:00

Černotín

9:30

Měsíční sbírka

Bělotín

11:00

Pondělí
3. 12.
sv. František Xaverský,
památka

Úterý
4. 12.

Úmysl mše svaté
Za Karla Vinklárka, manželku a živou a
+ rodinu
Za + Vladimíra Rýpara, bratra, snachu,
živou a + rodinu
Za farníky
Za + Václava Barota a dvo

Černotín

16:00

Hustopeče

6:15

Za + rodinu Porubskou a Tomečkovu
rorátní mše svatá

sv. Barbora

Středa
5. 12.
sv. Sába

Čtvrtek
6. 12.

Špičky

10:00

Adorační den

16:00

Bělotín

16:30

sv. Mikuláš

Pátek
7. 12.

Hustopeče 16:30

sv. Ambrož, památka

Sobota
8. 12.

Hustopeče

6:15

Panny Marie počaté bez
poskvrny prvotního hříchu,
slavnost

Černotín

17:00

Hustopeče

8:00

Špičky

9:30

Bělotín

11:00

Neděle
9. 12.
2. neděle adventní

Výstav Nejsvětější Svátosti
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá
dobrodiní a za dar zdraví
Za dar zdraví pro Barboru Malátovou
s prosbou o ochranu Panny Marie
a + rodinu Šandorovu
Za Bohumíra Huba, manželku,
rodinu Jamborovu a Ryšavou,
živou a + rodinu a dvo
Za Jaroslava Mayzlíka a za rodiče
rorátní mše svatá
Za manžela Květoslava Valentu,
rodiče z obou stran a živou rodinu
Za Bohumila Kubešu, syna,
rodinu Frydrychovu, Pavlíkovu,
Janákovu a dvo
Za Bohuslava Vozáka, manželku
a 2 syny a živou rodinu
Za + Zdeňku Škrlovou, manžela
a živou rodinu

Sbírka z neděle 25. XI.: Hustopeče 3.992 Kč, Špičky 1.276 Kč, Černotín 1.407 Kč
a Bělotín 1.771 Kč. Pohřeb: Černotín 2.347, Bělotín 3.160, Nejdek 1.682. Všem dárcům upřímné Pán Bůh
zaplať.
Tel. na faru: mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040
ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče
a Bělotín v nákladu 340 kusů. Vydává P. František Antonín Dostál.

nad

Bečvou,

Špičky,

Černotín

