
                                    
 
 

 
 
 

  číslo 2.  
   13. ledna AD 2013 

 

K ř t u  P á n ě  
 

Zpravodaj farností 

Hustopeče nad Bečvou, 
Špičky, 

Černotín, 
a Bělotín 

 
 
 
 
 

        
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
����Když�byl�Pán�Ježíš�pokřtěn,�otevřelo�se�nebe,�objevil�se�nad�ním�Duch�
svatý�jako�holubice�a�ozval�se�hlas�Otce:�„To�je�můj�milovaný�Syn,�v�něm�
jsem�si�zalíbil.“�

Srov. Mt 3,16-17 
   

1. čtení: Iz�40,1-5.9-11��2. čtení:�Tit�2,11-14;�3,4-7�Ev.:�Lk�3,15-16.21-22�
�

Žalm�72��Veleb, duše má, Hospodina! 
 

Nevěřme strachu z Boha    
 

Lidé někdy řeknou: „Víte, já mám strach, že když se Bohu cele 
odevzdám, všechno mi sebere.“ Nejlépe je si na takovou obavu posvítit:  
„A o co všechno se bojíš?“ Někdo 
myslí na cigárka, jiný na každodenní 
hospodu, další na obrázky na 
internetu nebo na skrytý nemanželský 
vztah… Někdo si dokonce myslí, že 
Bůh tak nějak žárlí na každou lidskou 
radost a libuje si v tom, když člověk 
trpí. Proto se bojí, že pustí-li si Boha 
blíž – určitě mu nevyjde ta lépe 
placená práce, nebo dokonce přijde 
nemoc. 

Často si v srdci neseme nevyslovené strachy z Boha, plevel, který tam 

zasel Boží nepřítel: „Jakže, Bůh vám zakázal…? Pozor na něho, chcete-li 
být šťastní, nepouštějte si ho moc k tělu!“ (srov. Gn 3,1) 



A přitom Ježíš přišel, abychom měli život, a to život v hojnosti! 

Staví se pouze proti všemu, co na skutečném životě parazituje. 
Nespokojme se už s živořením, neuvěřme strachu z Boha, který nás vede  
k „privatizaci“ celých sektorů života. 

Zpracováno podle knihy: Učednictví, autor: Vojtěch Kodet 
 

koutek pro děti 
 

20. Cyril pro své znalosti dokázal vyluštit záhadu s tajemným nápisem na poháru 
Když se bratři Cyril a Metoděj vrátili z cesty od Chazarů domů, 

pracoval Cyril jako učitel jazyků a jiných předmětů na nejslavnější 
škole v Byzanci. Jedna z legend vypráví příběh o vzácném poháru  
s tajemným nápisem, který Cyril vyluštil. Stalo se to jednoho dne. Cyril 
tehdy přišel jako obvykle do kostela svaté Sofie, který byl postaven 
vedle této školy, aby se pomodlil za sebe a své studenty. Při odchodu 
z chrámu ho však zastavil jeden muž a mlčky ho vedl do odlehlé 
místnosti. Pak mu řekl: „Vážený Cyrile, proslýchá se, že jste velmi 
moudrý a vzdělaný muž. Mohu se na vás obrátit se záhadou, kterou se 
zatím nikomu nepodařilo vyluštit? Podívejte se na tento vzácný pohár. 
Říká se, že kdysi patřil králi Šalamounovi. Jsou na něm vyryté nějaké 
znaky, možná to jsou písmena, ale nikdo je zatím nedokázal přečíst.“ 
Cyril vzal s velkou opatrností do ruky pohár, který se krásně třpytil. Při 
tom, jak ho otáčel v rukou, pomalu vyslovoval nesrozumitelná slova. Pak zvedl hlavu, 
podíval se na kříž a na mladého muže, který ho bedlivě pozoroval, a řekl: „Tento pohár 
je opravdu velmi vzácný. Patřil králi Šalamounovi, který vládl před mnoha a mnoha lety, 
dokonce ještě před narozením Pána Ježíše. Na poháru je napsáno proroctví o tom, že na 
svět přijde Spasitel Kristus Pán.“ 

Tímto se Cyrilovi podařilo odhalit záhadu, nad kterou si lámali hlavu nejrůznější 
učenci. Zpráva o Cyrilově šikovnosti se rychle rozšířila mezi lidmi. 

Cyrilovi se hodila znalost jazyka a cizích slovíček, o kterých si dříve mohl myslet, že je možná 
nebude nikdy potřebovat. Proto dokázal vyluštit tajemný nápis. Také my nikdy nevíme, kdy se 
nám bude hodit to, co se učíme ve školce, škole, v náboženství, doma s rodiči. Až zase někdy 
budeš sedět nad učením nebo si dělat nějaký úkol do školy či školky, zkus si uvědomit, že se nové 
věci neučíš pouze proto, abys dostal jedničku, ale abys těmito znalostmi mohl někdy pomoci 
kamarádům a lidem, kteří to budou potřebovat. 

    

Tříkrálová sbírka 2013Tříkrálová sbírka 2013Tříkrálová sbírka 2013Tříkrálová sbírka 2013    
 

Dub        2.925,- Kč 
Hranické Loučky     2.300,- Kč 
Hustopeče n. B.  36.038,- Kč 
Milotice n. B.  11.068,- Kč 
Poruba    20.000,- Kč 
Vysoká       8.045,- Kč 
Špičky       7.392,- Kč 
Heřmanice - ještě nekoledovali 
 

Celkem  87.768,- Kč 
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V měsíci prosinci byli pokřtění: 
Lukáš Studený (Bělotín) 

Tereza Valentová (Bělotín) 
Ema Marie Valentová (Bělotín) 

Nela Dostálová (Bělotín) 
 

V měsíci prosinci jsme doprovodili na věčnost: 
Vojtěch Hendrych (Černotín) 

Františka Trtíková (Černotín) 
Josef Oblouk (Černotín) 

František Hapala (Bělotín) 
Božena Jamborová (Hustopeče) 
Marie Zahradníková (Hustopeče) 
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Oznamy: 

� Děkuji všem, kteří jste přispěli v Tříkrálové sbírce a také velké díky dětem  
a vedoucím skupinek. Pán Bůh zaplať P. František 
� Pobiřmovací setkání se uskuteční v pátek 18. ledna v 1900 hod. na faře 
v Hustopečích.  
 

Formační setkání kněží proběhlo 8. ledna AD 2013 v Hustopečích 
 

 
  

Poděkování Msgre Vojtěcha Šímy i mé patří dobrodincům, kteří zajistili jídlo  
a občerstvení a také paní starostce za zapůjčení židlí a nádobí.  
 

 

� Církev se sCírkev se sCírkev se sCírkev se smìjemìjemìjemìje �
 

Manželé přijdou po smrti do nebe. Manželka si vše obdivně s manželem 
prohlíží a moc se jí tam líbí. Manžel jí říká: „Vidíš, kdybys stále neotravovala s tou 
zdravou výživou, mohli jsme tu být už 20 let.“    



PPPPOOOOŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEB    

od 13. 1. do 20. 1. 2013 
 

 

Liturgický kalendář Místo Čas Úmysl mše svaté 

Neděle 
13. 1. 

Křtu Páně 
svátek 

Hustopeče 8:00 
Na poděkování Pánu Bohu za 80 let 
života s prosbou o další Boží pomoc  
a požehnání 

Černotín 9:30 
Za + Václava Cagaše, 
dvoje prarodiče a živou rodinu 

Bělotín 11:00 
Za + Jana a Annu Němečkovy, 
dceru a syna 

Pondělí 
14. 1. 

sv. Sáva Srbský 
Špičky 16:00 Za + Marii Oralovou, živou a + rodinu 

Středa 
16. 1.  

sv. Marcel I. 
Černotín 16:00 

Za + kněze P. Jaroslava Rušara, 
rodiče a sourozence 

Čtvrtek 
17. 1. 

sv. Antonín Veliký 

památka 

Bělotín 16:30 Za Helenu Eichenseer 

Pátek 
18. 1. 

Panna Maria, Matka 

jednoty křesťanů  

památka 

Hustopeče 16:30 

Za Jana Horáka, rodiče, živou a + rodinu 
Horákovu, Horníkovu, Davidovu a dvo 

Za Cecílii Vahalovou, manžela 
a jejich rodiče 

Sobota 
19. 1. 

sv. Márius a Marta 

a jejich synové 

Černotín 17:00 Za živé a + farníky 

Neděle 
20. 1. 

2. neděle v mezidobí 

Hustopeče 8:00 
Na poděkování za přijaté Boží 
dobrodiní s prosbou o další Boží pomoc 
a požehnání 

Špičky 9:30 
Za Františka a Františku Proklovy, 
syna a živou rodinu 

Bělotín 11:00 
Za + maminku a tatínka Tedlovy, 
sestru Ingrid, rodiče z obou stran a dvo 

 

 
 

Tel. na faru:  mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040 
Webové stránky farnosti:        http://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 340 kusů. Vydává P. František Antonín Dostál. 


