číslo 51.
16. prosinec AD 2012

3. neděle adventní
Zpravodaj farností
Hustopeče nad Bečvou,
Špičky,
Černotín,
a Bělotín

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!
Pán je blízko.
Flp 4,4.5

1. čtení: Sof 3,14-18a 2. čtení: Flp 4,4-7 Ev.: Lk 3,10-18
Žalm

Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne
Svatý Izraele.

DŮVOD ADVENTNÍ RADOSTI
Uprostřed kající doby adventní zaznívá
v dnešní liturgii výzva k radosti: „Radujte se,
pravím vám: Radujte se.“ Proto se tato neděle
latinsky nazývá Gaudete - Radujte se. Má to být
nadechnutí, takový oddech od adventní kajícnosti i když si musíme pokorně přiznat, že většinou té
kajícnosti moc nekonáme. Také si máme
připomenout, že život křesťana i v pokání není
chmurný, ale radostný. Ovšem radost můžeme mít tenkrát, když budeme spravedlivě žít
- a k tomu zase napomáhá pokání.
Jdeme-li do hor nebo jedeme-li po dálnici, najdeme v určitých vzdálenostech od
sebe odpočívadla, aby unavený turista či cestující mohl nabrat nových sil. Podobně je
tomu i v církvi, v liturgickém roku, zvláště v adventu a v době postní. A tak je také
dnešní třetí neděle adventní jakýmsi „duchovním odpočívadlem“.
Kající prožívání adventu, pokud je bereme vážně, člověka tělesně oslabí i duševně
vyčerpá. To měli na mysli prvotní křesťané, kteří dobu adventní brali oproti nám
skutečně vážně. O této neděli máme mít radostnou náladu. Vidíme to už při mši svaté.
Na obětním stole mohou být květiny, kněz, pokud to jde, má být oblečen ne v roucho
fialové - kající, ale růžové - v barvě naděje.

Gaudete! Radujte se! Radujte se stále v Pánu. Tak nás dnes církev vyzývá. Proč?
Kde? A jak to máme dělat? Radostí naplňovat své srdce, svůj denní život a hlavně svoji
účast při mši svaté. Jsme přece blíž k svátkům Narození Boha v lidském těle. Ten
v lásce k člověku přišel mezi nás, stal se jedním z nás a pro věčné dobro člověka se
obětoval až do krajnosti. Kolik je radosti už jen z příprav na Vánoce: z chystání
stromečku, pečení cukroví, chystání bohatě štědré večeře, z dnů, kdy se nejde do školy,
do práce...! A jakou radost zakusí věřící o půlnoční mši svaté: při zpěvu koled,
v ozářeném Božím domě! Ale zdroje této radosti jsou prchavé. Světla pohasnou, koledy
ustanou a stromečky budou spáleny! Když nás dnes církev vyzývá k radosti, jistě zná
její hlubší a trvalejší zdroje. A které to jsou? Můžeme je shrnout do tří bodů: předně je
to radost z naší víry v živého Boha, potom z důvěry v jeho blízkost a věrnost a konečně
z naší ochoty sloužit lidem.
Radost z naší víry v živého Boha. - Vesmír, země i celá příroda je plna Boží
přítomnosti a velebnosti. Nejen hvězdná obloha, křídlo motýla, lidské tělo, ale
i prostinká sněhová vločka svědčí o všemohoucnosti a moudrosti Boží. Kdo z nás
věřících by nad těmito stopami Boha kolem sebe nezajásal?
A naše důvěra v jeho blízkost a věrnost? Bůh, který zanechává své stopy
ve vesmíru, je nám lidem sice nesmírně vzdálený, ale současně i velmi blízký. Vede nás
moudře, laskavě a v tzv. náhodách projevuje zvláštní péči o nás. Ovšem nejvyšší lásku
nám tento Bůh projevil, když poslal na svět svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho
věří, nezahynul, ale měl život věčný. A my tohoto Božího Syna, dar nebeského Otce,
v betlémském Dítěti radostně už teď vítáme, v duchu objímáme a s maminkou Marií,
pěstounem Josefem, prostými pastýři i duchy andělskými mu už teď vzdáváme chválu
a dík ....
Třetí zdroj naší adventní radosti se opírá o filozofickou zásadu: Dobro, v našem
případě radost se sama chce šířit dál! A koho ta naše radost má zasáhnout? Určitě naše
nejbližší: rodinu, přátele, sousedy, zvláště pak lidi trpící, nemocné, osamělé, staré
a opuštěné. Svou radost z Boha a jeho narození v člověku jim můžeme sdělit malým
dárkem, milým slovem, a kdyby někdo nic z toho neměl a byl tak chudý, že nedovede
ani nic pěkného říci, pak dejme svým bratrům a sestrám aspoň srdečný, milý pohled
a úsměv. Říká se, že to nic nestojí! Ovšem pozor! Stojí to mnohdy hodně a je to velmi
drahé. Totiž stojí to - mít dobré srdce. A to je pro mnohé velmi těžké! Ale právě
o Vánocích je třeba se tomu učit, snažit se o to, vychovávat se k tomu! Teprve potom
radost, kterou jiným darem dáme, zas ve svém srdci radostně uvítáme!
Gaudete! Radujte se! Radujte se stále v Pánu! Ovšem tato radost se nedá vyvolat
násilně ani uměle! Tak jako nemůžeme přimět strom, aby rychleji kvetl a nesl ovoce
tím, že jej budeme potahovat za větvičky! K radosti potřebujeme, abychom měli čisté,
ryzí, opravdu Kristovo srdce! Nemáš takové? Snaž se o to, a Bůh ti pomůže! Bůh může
dát rozkvést květům i na poušti!
Gaudete! Radujte se! Radujte se stále v Pánu! Jsme přece Bohem milovaní,
ponořeni do jeho milosrdenství. Proto jděme kupředu k narození Pána s radostí a nadějí!
Řečeno slovy sv. Augustina: „Zpívej a jdi!“ AMEN!
P. Antonín Pospíšil

koutek pro děti
16. Bratři odešli k Chazarům, aby jim ukázali, jak je radostné být křesťany
Když se Cyril vrátil od Saracénů, zhoršilo se jeho zdraví. Potají se uchýlil
do kláštera na Olympu, ve kterém přebýval jeho starší bratr Metoděj. Jaké to
bylo radostné shledání, když se uviděli a pověděli si, co všechno zažili a co
nového poznali. Oba pak byli v klášteře šťastní. Brzy je ale opět vyhledali
císařovi poslové a doprovodili je před císaře. Ten jim osobně vysvětlil, co od
nich žádá. „Přišli za námi poslové od Chazarů, kteří žijí daleko až u Černého
moře. Představte si, jejich sousedé jim vyhrožují se zbraní v ruce, že musejí
přestat věřit v křesťanského Boha. Říkají, že jejich víra je lepší než víra všech
ostatních národů. Chazaři jsou v úzkých a nevědí, co mají dělat, co těmto
sousedům mají říci. Proto se obrátili na mě. Byl bych moc rád, kdybyste šli za
nimi vy a pomohli jim ukázat, že křesťanská víra je ta nejdůležitější. Že je
správné v ni věřit." Bratři dlouho neváhali a úkol přijali, přestože se mohl
Cyril vymluvit na své chatrné zdraví.
Věřili, že je tam posílá Bůh. Rozhodli se ihned pro cestu, která měla pomoci Chazarům.
Vybrali si k sobě spolupracovníky z řad vojáků, učitelů a těch, kteří se vyznají na cestách.
Netoužili po slávě nebo splnit přání císaře. Celý život se snažili následovat Pána Ježíše, kterého
měli rádi. Považovali ho za velkého kamaráda a nechtěli si toto přátelství nechat jen pro sebe,
ale rozdělit se o ně.
Stává se, že když splníš doma nebo ve škole nějaký úkol, např. jsi uklidil hračky, pohlídal
mladšího sourozence, pověří tě rodiče ještě dalším úkolem, třeba že máš odnést něco sousedům
či vynést smetí. Jak se můžeme zachovat, abychom se podobali Cyrilovi s Metodějem a Pánu
Ježíši?

Ohlášky:
S velkou chutí se pustíme do třetího týdne rorátů. Děti v tomto týdnu budou dostávat za účast
15
zvonečky.
zvonečky. Tradiční čas zůstává 6 hod.
Vánoční pohledy je možné si zakoupit v sákristii. Cena je 4,4,- Kč. Můžete využít také
exklusivní nabídku vánočních přání, jejichž zakoupením přispějete na Klub Stonožka Ostrava. Je
Je
pouze deset kusů (á
(á 70,
70,- Kč) i s obálkou.
00
Příležitost k předvánoční svaté zpovědi bude v Hustopečích v pátek 21. 12. od 15 hod. do
00
mše svaté, která bude v 18 hod. Zpovídat bude
bude P. Vratislav Kozub ze Všechovic. Také bude
00
možnost přistoupit ke svaté zpovědi v sobotu
sobotu 22. 12. po rorátní mši svaté do 14 hod. v teple na
faře. Ve Špičkách budu zpovídat v pondělí po mši svaté. V Černotíně v sobotu přede mší svatou
svatou od
00
30
16 hodin.
hodin. V Bělotíně ve čtvrtek přede mší svatou od 15 hodin.
00
Příprava kostela na Vánoce v Hustopečích bude v sobotu 22. 12. ve 14 hod. Přijďte všichni,
kdo byste se chtěli zapojit do zdobení stromků a stavby betléma.
betléma.
Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby se bude zpívat při andělské mši svaté 24. 12.
00
v Hustopečích ve 22 hod.
hod.
Intence na první polovinu roku 2013 si můžete přijít zapisovat.

Vánoční pořad bohoslužeb
24. 12.
25. 12.
26. 12.

Hustopeče
22:00
8:00
8:00

Špičky
22:00
9:30

Černotín
20:00
9:30
9:30

Bělotín
15:00
11:00

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 16. 12. do 23. 12. 2012

Liturgický kalendář

Neděle
16. 12.
3. neděle adventní

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Hustopeče

8:00

Za + Oldřicha Frydrycha,
rodiče Frydrychovy a Novákovy,
živou rodinu a dvo
a za + Jaroslava Davida

Černotín

9:30

Za živé a + farníky

Bělotín

Za živou rodinu Dostálovu

Bělotín

11:00 a Bezděkovu a Rudnickou
14:00 Requiem za Františka Hapalu

sv. Lazar

Špičky

16:00 a živou rodinu

Úterý
18. 12.

Hustopeče

Pondělí
17. 12.

Za + Terezii Michalíkovou

6:15

sv. Malachiáš

Středa
19. 12.

Černotín

bl. Urban V.

Čtvrtek
20. 12.

Bělotín

Za + Anežku Bubíkovou
a živou a + rodinu Bubíkovu

14:00 Requiem za Františku Trtíkovou
16:00 Za dar zdraví
16:30 Za Evu Zezulkovou a rodinu

sv. Dominik Siloský

Pátek
21. 12.

Hustopeče 18:00

sv. Petr Kanisius

Sobota
22. 12.
sv. Servul

Neděle
23. 12.
4. neděle adventní

Za živou a + rodinu Hubovu
a Hrabinovu a za dědáčky z obou stran
Za + Ladislava Lopoura, manželku,
rodiče z obou stran, syna a dceru

Hustopeče

6:15

Černotín

17:00

Hustopeče

8:00

Za + Marii Pajdlovou

Špičky

9:30

Za + rodiče Josefa a Miladu Vaculovy,
dvo a živou rodinu

Bělotín

11:00 Za rodinu Sojkovu a Celnarovu

rorátní mše svatá
Za + Františku Špůrkovou,
manžela a sourozence

Sbírka z neděle 9. XII.: Hustopeče 3.927 Kč, Špičky 1.202 Kč, Černotín 1.360 Kč
a Bělotín 1.938 Kč. Pohřby: Černotín 1.736 Kč a 3.086 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Tel. na faru:

mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040
Hustopeče n/B: www.orel-hustopecenb.cz
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Bečvou,

Špičky,

Černotín

