číslo 50.
15. prosinec AD 2013

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: Iz 35,1-6a.10 2. čtení: Jak 5,7-10 Ev.: Mt 11,2-11
Žalm 146

Pane, přijď a zachraň nás!

TRPĚLIVOST JE VZÁCNÁ CTNOST
Byl jednou jeden slavný sultán,
který se často cítil sklíčeně a smutně.
Jednoho dne povolal k sobě moudré lidi
a vyprávěl jim o neustálých výkyvech
své nálady. Prosil je, aby mu pomohli
získat rovnováhu a pokoj. Mudrci
odmítali, protože nikdo z nich nechtěl
riskovat, když šlo zrovna o sultána.
Nakonec se nechal pozvat k panovníkovi
jeden starý učitel a ten mu řekl: „Můj pane, přináším ti amulet. Bude stačit, když
si přečteš magickou formuli, která je na něm vyryta. Když budeš smutný, nalezneš
opět radost, když budeš v koncích, naplní tě pokoj.“ Sultán vzal amulet a četl:
„Také tato situace přejde...“
K zamyšlení: Zřejmě se mnozí v tomto příběhu vidíme. Někdy se bereme příliš
vážně a stačí tak málo... Někdy zlehčujeme vážnost situace, kterou je třeba brát
vážně... Netrpělivostí se letos mnoho lidí připraví o Vánoce. Přejme si, abychom
kráčeli adventem krok za krokem, vedeni Božím slovem k Vánocům i k věčnosti!
P. Pavel Kavec

koutek pro děti
15. Jakub zápasí s neznámým cizincem
Jakub se chtěl usmířit s bratrem Ezauem. S celou svou rodinou se vydal na cestu.
Bojoval s neznámým cizincem - Hospodinem. Zvítězil nad ním a dostal od něj požehnání.

Hospodin Jakubovi požehnal. Jakub se však u strýce Lábana necítil
jako doma. Věděl, že mu Hospodin slíbil jiný domov, a to v zemi, kde
žil jeho bratr Ezau. Toho před mnoha lety podvedl, aby získal tatínkovo
vzácné požehnání. Ezau ho za to chtěl zabít. Jakub proto musel před
bratrem utéct. Často však na bratra myslel. Moc mu záleželo na tom,
aby se spolu usmířili. Věděl ale, že odstranit z Ezauova srdce zlobu
a touhu po pomstě dokáže jedině Hospodin. Jakub proto Hospodinu
často v modlitbě předkládal toto své trápení.

Jednoho dne se Jakubovi ukázal anděl, který mu oznámil, že se má vrátit
zpět do krajiny, kterou mu ve snu Hospodin slíbil. Jakub se proto vydal s celou
svou rodinou, služebníky a vším, co mu patřilo, do zaslíbené země. Cesta byla
dlouhá a odehrála se na ní spousta věcí.
Dnes si řekneme o tom, jak během tohoto putování dostal Jakub od
Hospodina nové jméno - Izrael. Stalo se to jednou, když se Jakub s celou
rodinou, služebníky a zvířaty utábořil u řeky Jabok. Všichni byli unavení a šli už spát. Jen Jakub
usnout nemohl. Vyšel proto ze stanu a našel si opuštěné místo. Chtěl být sám a nikým nerušený.
Setkal se tu s nějakou tajemnou osobou. Ta ho vyzvala na souboj. Jakub se jí odvážně
postavil. Bojovali velmi dlouho, celou noc. Jakub se ukázal jako zdatný bojovník. Když tajemná
osoba poznala, že Jakuba nepřemůže, prosila ho: „Pusť mě, už svítá.“ Ale Jakub odpověděl:
„Nepustím, dokud mi nepožehnáš.“ Neznámý se ho zeptal: „Jak se jmenuješ?“ Jakub na to:
„Jakub.“ Cizinec prohlásil: „Už se nebudeš jmenovat Jakub, ale Izrael, protože jsi bojoval
s Bohem i s lidmi a zvítězil jsi.“ Potom mu neznámý bojovník požehnal a zmizel. Vycházelo právě
slunce.
Jakub už věděl, kdo byla ta tajemná osoba a s kým měl tu čest bojovat. Ten neznámý
bojovník byl samotný Hospodin. Ten mu dal nové jméno-Izrael, které znamená „muž bojující
s Bohem“ nebo „Hospodin zápasí“. Jakub na tento okamžik nikdy nezapomněl, protože
od tohoto boje s Hospodinem kulhal na jednu nohu.
Jakub dostal druhé jméno - Izrael, to znamená „Hospodin zápasí“. Potomci, tedy
jeho děti, vnuci a všichni příbuzní, se pak podle Jakuba jmenovali Izraelité a dnes
bychom je našli ve státě Izrael. Této zemi se dnes dokonce říká i Svatá země, protože
se v ní o mnoho let později narodil a žil v ní Pán Ježíš.
P. František Antonín Dostál

Církev se smìje
„Mami, můžu mít na Vánoce psa?“
„Na to zapomeň! Budeš mít kapra jako ostatní.“
Dva kluci jdou domů z nedělní bohoslužby a oba mají plnou hlavu přemýšlení
o věcech, které se právě dozvěděli. Jeden nakonec povídá: „Co myslíš, jak to je
s tím ďáblem, o kterém dnes mluvil náš pan farář?“ Druhý zamyšleně odpoví:
„Víš, jak to bylo s Ježíškem a Mikulášem... Určitě to zase bude tvůj táta.“

Co ještě Darwin nemohl vědět! (část II.)
Hnací síly evoluce
Dnes jsou za hnací síly evoluce pokládány mutace,
selekce, izolace, dlouhá časová období, náhoda a také smrt.
Všechny tyto faktory existují, ale žádný z nich není zdrojem
nebo dárcem nové tvořivé informace.
MUTACE může pouze měnit stávající dědičnou informaci.
To předpokládá, že DNA již existuje. Evoluce sama není
schopna informaci DNA vytvořit a bez ní ani začít fungovat.
Mutace je definována jako náhodný mechanizmus bez cíle
a závěru, takže už z principu nemůže vést ke vzniku nových
systémů (např. k sestrojení nových orgánů).
SELEKCE upřednostňuje životaschopnější živočichy a zajišťuje, že jejich
dědičný materiál bude s vyšší pravděpodobností předán dál. Selekce pouze vybírá
nebo naopak vyřazuje z toho, co je k dispozici. Selekcí ale nedochází k vylepšení či
vzniku čehokoli nového.
Ani ostatní výše uvedené evoluční faktory nemají žádnou tvořivou funkci
funkci.
nkci

(pokračování příště…)
RORÁTY – probíhají každý den kromě neděle v 615 hod. Děti sbírají
andílky, které mohou doma vybarvit, a na konci Adventu z nich uděláme
k jesličkám andělský chór. Ten, kdo bude mít nejvíce andílků, dostane 24. XII.
DVD s Ježíšovými podobenstvími. Pro dalších 9 míst je připraveno Vánoční
pexeso, Betlém se samolepkami či Kvarteto. Každý den je pro děti připravena snídaně.

Betlémské světlo 2013
V sobotu 14. prosince 2013 proběhne ve Vídni (Votivním kostele na
Rooseveltplatz) ekumenická bohoslužba spojená s převzetím Betlémského
světla. Pro Betlémské světlo se opět vydají brněnští skauti, kteří jej dopraví do
České republiky a v neděli 15. prosince při mši v katedrále sv. Petra a Pavla
předají skauti světlo z Betléma do rukou generálního vikáře brněnské diecéze
Mons. Jiřího Mikuláška.
Akce šíření Betlémského světla poprvé proběhla v Rakousku v roce 1986 jako charitativní
akce pro radost postiženým dětem. Do Betléma, místa narození Ježíše Krista, je pro Betlémské
světlo každý rok vyslán chlapec nebo děvče (říká se jim Dítě Betlémského světla), kteří vykonali
něco dobrého. Odtud se světlo lásky a pokoje potom šíří do celého světa.
Motto letošního ročníku Betlémského světla se nese v duchu verše z páté kapitoly knihy
proroka Micheáše: „Nikdy nepodceňuj maličké; může tě to překvapit – z nepatrného počátku
vzejde veliká věc.“
Stejně jako v minulých letech se tak Betlémské světlo dostane i do naší farnosti a může
prozářit světlem z jesliček i váš vánoční stůl.
Pavel Urban

POŘAD BOHOSLUŽEB
od 15. 12. do 22. 12. 2013
Liturgický
kalendář
Neděle
15. 12.
3. neděle adventní
Pondělí
16. 12.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

Bělotín

8:00

Za živé a + farníky

Černotín

9:30

Hustopeče

11:00

Za + manžela, syna, rodiče
a dvo a živou rodinu
Za + rodinu Urbišovu, Frydrychovu,
Mročkovu a Vránovu

Špičky

16:30

Volná intence

Hustopeče

6:15

Černotín

16:30

Volná intence

Bělotín

16:30

Za + Emilii Garaiovou

Hustopeče

16:30

Na poděkování PB s prosbou o dar zdraví,
další Boží pomoc a požehnání
a za živou a + rodinu

Hustopeče

6:15

Černotín

17:00

Hustopeče

8:00

Za živé a + farníky

Špičky

9:30

Za Karla Humplíka, manželku
a živou rodinu z obou stran
a za rodinu Hruškovu, syna a dvo

Bělotín

11:00

sv. Albína

Úterý
17. 12.
sv. Lazar

Středa
18. 12.
sv. Malachiáš

Čtvrtek
19. 12.
bl. Urban V.

Pátek
20. 12.
sv. Dominik Siloský

Sobota
21. 12.
sv. Petr Kanisius

Neděle
22. 12.
4. neděle adventní

Za Marii Pajdlovou, manžela a dar zdraví

Za Ladislava Horáka, bratra Karla, Josefa,
rodiče a živou rodinu
Za + Štěpánku Vašinovou, + manžela
a + sourozence

Za živou a + rodinu Malátovu a Šándorovu

Předvánoční zpověď: Špičky – pondělí od 1530 hod., Černotín – středa od 1530 hod.
a Bělotín – čtvrtek od 1530 hod. Hustopeče – pátek 20. XII. od 1500 hod. – zpovídá
P. Vratislav Kozub. Zpovídá se do mše sv. V případě zájmu i po bohoslužbě.
Vánoční pohledy je možné si zakoupit v sakristii. Cena je 3,- Kč.
Tel. na faru:

mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040

Webové stránky farnosti: www.ihustopece.cz/farnost/
Hustopeče n/B: www.orel-hustopecenb.cz
ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín v nákladu 330 kusů. Vydává
P. František Antonín Dostál.

