
                                    
 
 

 
 
 

 

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín
 

  
 
 
 
 

        
 

 
 

 
 

Bože,� zjednej� mi� právo,� a� ujmi� se� mé� pře� proti� bez-�
� � � � božnému� lidu,� zbav� mě� člověka� lstivého� a� zločinného!�
Vždyť�ty�jsi,�Bože,�má�síla.� �������������������������������������������� � � �����(Žl 43,1-2)    

                  

1. čtení: Ez�37,12-14�����2. čtení:�Řím�8,8-11�����Ev.:�Jan�11,1-45�
�

Žalm�130��U Hospodina je slitování, hojné je u něho 
vykoupení. 

 

Proč tam visí pořád? 
V dominikánském kostele visí na  zdi opra v-

du hodně velký kříž, řekla  bych, že bude mít přes 
dva  metry. 

Jednou se Kryštof před něj posta vil a  dlouze 
se na  něj za díva l. Už to je zvláštní, protože se 
většinou nedovede udržet a ni chvilku v klidu. Po 
pár minutách se ke mně obrátil a  zepta l se: 

„Proč ta m visí?“ 
„Ta dy bylo na  zdi místo, ta k ta m ten kříž 

pověsili,“ odpověděla  jsem. 
„Ale ne,“ mra čil se Kryštof, že nebyl pocho-

pen. „Proč ta m visí pořád?“ 
Ani teď jsem nepochopila  a  vysvětlova la , že 

ve zdi je pořádná skoba , která udrží i ta k velký 
kříž... 

Zarazil mě uprostřed řeči a s pohledem, 
který říkal „jak jsou ti dospělí nechápaví“, znovu 

zopakoval svou otázku, ještě naléhavěji a s důrazem na slovo „pořád“: 
„Proč tam visí pořád?“ 
A tu jsem teprve pochopila, že přede mnou stojí Malý princ, který řeší 

největší otázky lidstva, zatímco já se zabývám skobami a hřebíky. Pro kterého je 
nepochopitelné, že jedni dospělí jedou vlakem tam, zatímco jiní už se vrací,  
a přitom nejedou za těmi prvními. Za čím se tedy honí a proč nejdou docela 
pomalu ke studánce? Proč proběhnou v rychlosti kolem (mají, ach, tolik práce)  
a proč se nezastaví u kříže a nezajímají se, proč tady Kristus pořád visí? 

5. neděle postní 
6. duben AD 2014 

   číslo 14. 
ročník IX. 

 



Pochopila jsem, že se ptá na Krista jako znamení, kterému se bude 
odporovat. Na Krista, který celé lidské dějiny visí nad světem a čeká na to, že se 
některé dítě u něj zastaví. Protože dospělí nemají čas. Protože dospělí se nemusí 
ptát, všechno už vědí. Jenom děti zajímá, na co Kristus čeká. Proč tady pořád 
visí, třebaže si ho málokdo všimne. 

 (převzato z časopisu Rodinný život 2/2014, Jitka Hosana Štěpánková)        
 

koutek pro děti 

31. Mojžíš se setkal s Hospodinem u hořícího keře 
Když jednou Mojžíš pásl ovce, uviděl v dálce hořící keř, který však neshořel.  

Z keře na něj promluvil Hospodin, který mu řekl, aby se vrátil do Egypta a vysvobodil 

Izraelity z otroctví.  
Jednoho dne, když hnal Mojžíš ovce na pastvu, dostal se na vysokou 

horu Choreb a uviděl tam něco podivného. Hořel tam keř. Divné bylo to, že 
keř hořel, ale neshořel. Jeho listí i větve se ani trochu nezměnily. „Ale to je 
přece zázrak,“ pomyslel si Mojžíš. „Na to se musím podívat zblízka.“  
A zvědavě se blížil k ohni. Najednou uslyšel hlas, který volal: „Mojžíši, 
Mojžíši!“ Byl to hlas Hospodina, který vycházel z hořícího ohně. Mojžíš hned 
odpověděl: „Tady jsem.“ Hospodin řekl: „Nepřibližuj se sem, zuj si opánky  
z nohou, neboť místo, na kterém stojíš, je svaté.“ Pak pokračoval: „Já jsem 
Bůh tvého otce, já jsme Bůh Abrahámův, Bůh Izákův, Bůh Jakubův.“ Mojžíš 
si uvědomil, že k němu mluví Hospodin. Proto si zakryl tvář, jako by se  
na něj bál podívat. Hospodin mu dále řekl: „Slyšel jsem křik a nářek svého 
lidu, který je v egyptském otroctví, znám jejich bolesti. Proto jsem 
sestoupil, abych je vysvobodil z ruky Egypťanů a vyvedl je z Egypta do země 
úrodné a krásné, do země oplývající mlékem a medem, do země Kanaán. 

Jdi tedy, Mojžíši, já tě posílám k faraónovi, abys můj lid, Izraelity, vyvedl z Egypta do země, 
kterou jsem jim slíbil. Lidem, kteří se budou ptát, jak se jmenuje ten, který tě posílá, řekni, že mé 
jméno je Jsem, který jsem'.“ 

„Já ne, Hospodine,“ pospíšil si Mojžíš s prosbou. „Neposílej mě, prosím tě. Já nic 
neznamenám. Nedokážu to. Oni mi neuvěří.“ „Já budu s tebou,“ přislíbil Hospodin. „S mou 
pomocí se ti to podaří. Přivedeš můj lid právě na tuto horu, aby mi zde sloužil.“ Mojžíš se 
nechtěl vracet do Egypta. Snažil se pokračovat ve výmluvách, ale Hospodin všechny jeho 
námitky vyvracel. Hos podin jej nepřestal povzbuzovat, aby se ničeho nebál, vždyť se o něj 
postará a pošle mu dokonce na pomoc bratra Árona. Mojžíš Hospodinu nakonec uvěřil a pevně 
stiskl v ruce hůl, kterou mu daroval Hospodin. Touto holí měl před faraónem předvést zázračné 
věci, aby poznal, že Hospodin skutečně existuje a má velkou moc. 

Když pak utichl Hospodinův hlas a keř už nehořel, Mojžíš zahnal stádo do ovčince a šel 
domů. O ovce se teď bude muset starat někdo jiný, když Mojžíš dostal takové poslání - pomoci 
Izraelitům, aby se z egyptského otroctví mohli dostat do nové zaslíbené země. Mojžíš pak doma 
pověděl své manželce a dětem, co všechno se mu přihodilo. A tak se začali chystat na dalekou 
cestu do Egypta. 

Meruňka často doprovází babičku Růženku do kostela. „Když babička přijme Pána Ježíše,“ 
vypráví Meruňka, „dívám se na svatostánek a hovořím š Ježíšem. Prosím ho, aby vložil do mého 
srdce světlo a lásku... pak poslouchám v srdci, co mi chce říci. Když skončí mše svatá, svěřuji 
babičce všechno, co mi Ježíš řekl. Každý den mi Ježíš říká něco jiného. Třeba:, Udělej radost své 
sestře, hraj si s ní!' Nebo: všimni si, že je tvá maminka unavená... Pomoz jí trochu!'„ Náš Bůh, 
který nás má rád, mluví nejen k Mojžíšovi, babičce Růžence, Verunce, ale i k tobě. Mluví k tobě 
nejen při mši svaté, ale i přes den. Mluví k tobě i teď a chce, abys věděl, že tě má rád. Má velkou 
radost, když si na něj uděláš čas, chceš být chvilku s ním a slyšet, co ti říká. 



DESATERO PŘIKAZÁNÍ KE ZNIČENÍ SEBE SAMADESATERO PŘIKAZÁNÍ KE ZNIČENÍ SEBE SAMADESATERO PŘIKAZÁNÍ KE ZNIČENÍ SEBE SAMADESATERO PŘIKAZÁNÍ KE ZNIČENÍ SEBE SAMA    
1. Nikdy neuděláš žádnou chybu – jestli ji uděláš, je to strašné. 

���� Každý člověk je chybující. Chyba není tragedie, ale příležitost ke změně. 
 

2. Budeš znepokojen, kdykoliv se ti něco přestane dařit, protože to přece není 
normální (u druhých to může být, u tebe ale ne). 

���� Naprosto ve všem úspěšný člověk neexistuje. Když se něco nedaří, je to příležitost  
k zamyšlení jak se to dá dělat lépe a zda to vůbec mohu ovlivnit. 
 

3. Budeš obviňovat svého souseda jako sebe sama (vždy musí být někdo vinen, 
hledej vinu na sobě i na druhých za každou cenu). 

���� Kdo jsi ty, abys soudil cizího služebníka? (My všichni jsme služebníci Boží, soudíš 
toho, který patří Pánu.) 
 

4. Sama sebe nebudeš mít rád, nic si neodpustíš a budeš se odmítat. 
����    Miluj bližního svého jako sebe sama - tj. nejprve miluj sebe sama správným 

způsobem. Proč sama sebe soudíš jinak než druhé? Druhému odpouštíš, sobě ne, proč máš 
na sebe jiná měřítka? 
 

5. Vždy budeš očekávat, že se věci budou dít jinak, nežli se obvykle dějí (ty jsi 
přece zvláštní případ). 

����    Není důvodu, proč mám byt výjimkou v běžných zákonitostech (není důvodu, proč 
zrovna já mám láskou obrátit alkoholika, když se tomu tak obvykle neděje). 
 

6. Budeš hledat souhlas se vším, co děláš, a projevy náklonnosti a lásky  
u každého, s nímž se setkáš – nenajdeš-li, je to tragedie. 

����    Není na světě člověk ten, aby se zalíbil lidem všem. Hledej souhlas za prvé u Boha, 
za druhé u pro tebe důležitých osob a nepřehoď pořadí. 
 

7. Budeš se za každou cenu vyhýbat všem těžkostem v životě, vědom si toho, že 
sám nejsi schopen nic na sobě změnit a díky své minulosti na to nestačíš. 

����    Vždy jsem schopen nějaké změny, mohu se pokusit. Mohli jiní, mohly jiné, pročpak 
ty ne? 
 

8. Budeš se neustále velice intenzivně zabývat vším, co tě kdy potkalo 
špatného, zejména přemítej neustále nad tím, co by bylo, kdyby bylo... 

����    Minulost je zdrojem poučení ne muzeum, ve kterém přebýváme. Žij přítomností  
a dívej se do budoucnosti. Při přemítání si napřed polož otázku, jestli to vůbec k něčemu je. 
 

9. Budeš pasivně sedět a čekat, že tě navštíví štěstí a že tě potká nezměrná 
radost. 

����    Štěstí nalezne ten, kdo se na něj nezaměří, ale hledá dobro druhých. Všímej si 
malých radostí a dělej je sobě i druhým. 
 

10. Pokud jde o tvé vlastní štěstí, budeš věřit, že to cele závisí na druhých lidech, 
a ne na tobě. 

����    Každý svého štěstí strůjcem. Záleží na našem postoji k situaci a na našich hodnotách 
(jinak viz. 9). 



PPPPOOOOŘŘŘŘAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEB 

od 6. 4. do 13. 4. 2014 
 

Liturgický 
kalendář 

Místo Čas Úmysl mše svaté 

Neděle 
6. 4. 

 

5. neděle postní 
Měsíční sbírka 

Hustopeče  8:00 
Na poděkování za Boží pomoc  
a ochranu při podnikání,  
s prosbou o další Boží dobrodiní 

Černotín 9:30 
Za Václava a Ladislava Vladaře  
a živou rodinu 

Bělotín 11:00 
Za † Josefa a Martu Žákovčíkovy,  
živou a † rodinu 

 Hustopeče  14:00 pobožnost Křížové cesty s dětmi a schólou 

Pondělí  
7. 4.  

sv. Jan Křtitel de la Salle 
Špičky 17:30 Za živé a † farníky 

Středa  
9. 4.  

sv. Marie Kleofášova 
Černotín  17:30 Za Emílii a Annu Garaiovy 

Čtvrtek 
10. 4. 

sv. Michael de Sanctis 
Bělotín  17:30 Za † Miroslava Rypara a rodiče 

Pátek 
11. 4. 

sv. Stanislav 
Hustopeče  

17:30 pobožnost Křížové cesty 

18:00 

Za Josefa Vozáka, 2 manželky, rodiče 
Vránovy, živou a † rodinu a dvo 
Za † Marii Vozákovou, bratra Jaroslava, 
rodiče, vnuka Jaroslava a † Marii Davidovou 

Sobota
12. 4. 

sv. Julius 
Černotín 18:00 Za živé a † farníky 

Neděle 
13. 4. 

 

Květná neděle 

Hustopeče  8:00 
Za rodinu Filípkovu, Hynčicovu, Hajdovu  
a za živé a † z rodin 

Špičky 9:30 
Za † Josefa Sůkala k nedožitým  
80 narozeninám 

Bělotín 11:00 
Za † Elišku Vychodilovou,  
rodiče Vychodilovy, syna Josefa,  
za rodinu Zábranskou a dvo 

Hustopeče  14:00 pobožnost Křížové cesty 

Ohlášky: 
• Křížová cesta v Porubě a v Miloticích bude v neděli ve 1400 hod. 
• Zkouška malé schóly proběhne ve čtvrtek 10. 4. v 1600 hod. v muzikantské zkušebně. 
• Velikonoční svátost smíření v Hustopečích bude v pátek od 1500 do 1750 (zpovídá  
P. Vratislav Kozub). V 1730 začne křížová cesta. V ostatních farnostech se bude zpovídat hodinu přede 
mší svatou. 
• Společenství Obnova v Duchu Svatém bude v pátek v 1900 hod. na faře v Hustopečích. 
• Mše svatá na Květnou neděli bude začínat v Hustopečích uprostřed náměstí před křížem, kde 
budou požehnány ratolesti a po té půjdeme průvodem do kostela. V Černotíně, ve Špičkách  
a v Bělotíně začneme před kostelem. 
• Při bohoslužbách na Květnou neděli se budou vybírat pokladničky postní almužny. 


