
                                    
 
 

 
 
 

 

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín
 

  
 
 
 
 

        
 

 
 

 
 

Jako� novorozené� děti� žádejte� duchovní,� nefalšované�
mléko�(Božího�slova),�abyste� jím�rostli�ke�spáse.�Aleluja.�������������������������������������������
� � ������ � � � �������� � � � � ������������(1 Petr 2,2)                 

1. čtení: Sk�2,42-47�������2. čtení:�1�Petr�1,3-9�������Ev.:�Jan�20,19-31�
�

Žalm�118��Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý,  
jeho milosrdenství trvá navěky. 

 

Svatořečení papeže Jana XXIII. 
 a papeže Jana Pavla II. 

Tuto neděli 27. dubna zapíše papež František dva své předchůdce do seznamu svatých 
papež JAN XXIII. 

„Mladým stačí připomenout, že svět existoval už před 

nimi a starým zase, že s nimi svět nekončí.“ 
 

Narodil se 25.11. 1881 v Sotto il Monte v Itálii jako 
Angelo Giuseppe Roncalli. Matka byla Marianna, roz. 
Mazzola, a otec Giovanni Battista. Za doby velké dětské 
úmrtnosti vyrůstalo v rodině 10 dětí ze 13ti zdravě a silně. 
Po celý rok se časně vstávalo na ranní mši sv. Rodina 
Roncalliho žila poměrně tvrdým životem. Na doporučení 
faráře se Angelo dostal přímo do třetí třídy gymnázia 
v Celaně. Později přestoupil na gymnázium v Bergamu. 
Podle pedagogů vynikal hlubokou vírou se schopností 
získávat okolí ukázněností, poslušností, trpělivostí a cíle-
vědomostí.  

      Od roku 1901 byl bohoslovcem Římského 
semináře v Apollinare. Pro vojenskou službu studium přerušoval, přesto během tří let prý dosáhl 
doktorátu teologie a 10. 8. 1904 byl v Římě vysvěcen na kněze. Pak se stal sekretářem svého 
biskupa v Bergamo a také docentem církevních dějin. Za první světové války byl polním 
kaplanem v různých lazaretech. Po válce spirituálem v Bergamo. Od r.1921 byl v kongregaci 
Propaganda fide. Po dalších čtyřech letech vstoupil do diplomatických služeb, stal se biskupem  
a byl jmenován papežským vyslancem v Bulharsku. Seznámil se tam s pravoslavnou církví a to 
snad mělo i vliv na to, že koncil, který později jako papež svolal, se otevřel dialogu s dalšími 
nekatolickými křesťany.  

2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství 
27. duben AD 2014 

   číslo 17. 
ročník IX. 

 

papež Jan XXIII. 



V roce 1935 se stal apoštolským delegátem v Řecku. V letech 1943 až 1944 byl vyslancem 
v Turecku. Od začátku následujícího roku byl nunciem ve Francii. Zastal se německých 
válečných zajatců a v Chartres zřídil filosoficko-teologickou školu pro Němce. Na začátku roku 
1953 byl jmenován kardinálem a stal se benátským patriarchou.  

Po pohřbu Pia XII. v říjnu 1958 se účastní konkláve a 28. 10. je neočekávaně zvolen 
papežem a vybral si jméno Jan XXIII. V době jeho volby se od něj mnoho nečekalo i vzhledem 
k jeho věku. V lednu 1959, na svátek obrácení sv. Pavla, k překvapení světa oznámil svolání 
celocírkevního a ekumenického koncilu.  

Jan vyzařoval klid a zdůvodnil jej slovy: "Kdo má víru, neztrácí nervy. Víra, to je radost, 
která přichází od Boha."  

K jeho posledním slovům patřilo: "Vydáme se do Pánova domu." Blahořečen byl Janem 
Pavlem II. 3. 9. 2000. 

 

papež JAN PAVEL II. 
„Otevřete, ba přímo rozrazte dokořán brány Kristu! 

Otevřete svá srdce, své životy, své pochybnosti, těžkosti,  
své radosti a city jeho spásné moci  
a dejte mu vstoupit do svých srdcí. 

Nebojte se! Kristus ví, co je v člověku. 
Jedině on to ví ... !“ 

 

Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se 
narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova 
(Polsko). Jeho otec byl důstojník, matka v domácnosti. 
Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. Jeho mladší 
sestra Olga zemřela jako malinká šest let předtím. 

Roku 1929 mu zemřela matka, 1932 zemřel i jeho 
bratr, který byl lékařem a nakazil se při epidemii. 1938 se 
Karol Wojtyla zapsal na Filozofickou fakultu Jagellonské 
univerzity v Krakově. Roku 1940 začal pracovat 

v kamenolomu Zakrzówek. 1941 mu zemřel otec. Během jara 1942 byl přeložen do továrny 
Solvay. 

V říjnu 1942 začal navštěvovat tajné kurzy Teologické fakulty Jagellonské univerzity. 1944 
ho porazil nákladní automobil a byl hospitalizován. 1. listopadu 1946 byl vysvěcen na kněze a 
odjel do Říma, aby pokračoval ve studiích na papežské univerzitě Angelicum. 1949 obhájil 
doktorskou práci a vrátil se do Krakova, kde působil jako kněz – kaplan. V říjnu 1953 začal 
přednášet katolickou sociální etiku na Teologické fakultě Jagellonské univerzity, byl habilitován 
a stal se docentem. V roce 1954 se stal profesorem v Krakovském semináři a na Katolické 
univerzitě v Lublinu. 28. září 1958 přijal biskupské svěcení. Od roku 1962 se v Římě účastnil 
zasedání 2. vatikánského koncilu. 1963 byl jmenován krakovským arcibiskupem. 1969 přijal od 
Pavla VI. titul „kardinála“. 

Kardinál Karol Wojtyla byl zvolen papežem 16. října 1978. Přijal jméno Jan Pavel II. Ihned 
po zvolení začal podnikat apoštolské cesty po celém světě.  13. května 1981 na náměstí sv. Petra 
spáchal na Jana Pavla II. atentát Turek Ali Agca. Po náročné operaci byl hospitalizován na 
poliklinice Gemelli. 25. 3. 1984 zasvětil a odevzdal svět a Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny 
Marie. 30. ledna 2005 naposledy veřejně vedl tradiční nedělní modlitbu Anděl Páně. 1. února 
2005 byl hospitalizován, kde s přestávkami zůstal až do 10. března. 30. března 2005 se při 
generální audienci naposled ukázal v okně Apoštolského paláce. Nebyl schopen promluvit, ale 
přesto požehnal tisícům poutníků, kteří se shromáždili na náměstí svatého Petra. Jan Pavel II. 
zemřel 2. dubna 2005 ve 21:37. Byla to první sobota v měsíci a zároveň předvečer svátku Božího 
milosrdenství. 

Jan Pavel II. žil necelých 85 let, papežem byl skoro 27 let. Blahořečen byl Benediktem XVI. 
1. 5. 2011. 

papež Jan Pavel II. 



koutek pro děti 

34. Před odchodem z Egypta slavili Izraelité večeři, 
které se říká Pascha 

Izraelité beránkovou krví potřeli prahy svých domů. Tak se zachránili před 
desátou ránou. Po této ráně, která zasáhla také faraónova syna, dovolil faraón 
Izraelitům odejít z Egypta. 

 Po devíti ranách musel přijít poslední trest, nejhorší ze všech, 
které dosud byly. Stalo se to jednoho večera. Lidé v Egyptě se 
ukládali ke spánku a vůbec netušili, že by se v noci mohlo dít něco 
neobvyklého. Nikdo z Izraelitů však spát nešel. Naopak, všichni se 
dobře oblékli, aby jim po cestě nebylo zima, protože se chystali vyjít 
z Egypta. Všechno, co si chtěli vzít s sebou, dobře zabalili. Museli se 
připravit na dalekou cestu. Hospodin totiž řekl Mojžíšovi: „Tuto noc 
Izraelité vyjdou z Egypta do zaslíbené země Kanaán. Nejprve však ať 
každá rodina povečeří beránčí maso s chlebem. Krví z beránka potře 
prahy dveří." V každém domě maminky pekly nekvašený chléb. 
Tatínkové zabili beránka a nechali jej upéct nad ohněm. Takové jídlo 
pak připravili na stůl. Bylo to jako na sváteční hostině. Však to také byl 
svátek, protože tu noc měli být všichni Izraelité svobodní. Slavili svátek osvobození. 

Než však začali večeřet, potřel otec rodiny beránkovou krví prahy dveří přesně tak, 
jak jim to Mojžíš řekl. Tu noc přišel poslední, nejkrutější trest. Z nebe sestoupil anděl. 
Procházel všechny ulice a domy. A kam přišel, tam zemřel v rodině nejstarší syn. 
Najednou ležel mrtvý v posteli. Anděl přišel i k domům, kde bydleli Izraelité. Jejich 
domky byly malé a chatrné. Klidně by vešel dovnitř a usmrtil nejstaršího syna. Ale 
neudělal to. Když přišel ke dveřím a uviděl na nich krev z beránka, šel pryč. Tak mu to 
Hospodin nařídil: „Kde bude na dveřích beránkova krev, tam nevstupuj." Anděl se pak 
vrátil zpět do nebe. Izraelité byli šťastní. Hospodin je zachránil před smrti'. 

A Egypťané? Ti byli velice smutní. V každé rodině byl totiž někdo mrtvý, proto 
všichni velice plakali. Egypťané věděli, proč se tak stalo. Mohl za to jejich faraón, 
protože nechtěl pustit Izraelity z Egypta. Teď na ně padl veliký strach. I faraón se velice 
bál. Umřel mu totiž jeho nejstarší syn, který po něm měl vládnout. Faraón proto zvolal: 
„Vezměte si, co chcete, jen rychle odejděte!" Na to Izraelité čekali. Když se rozednělo, 
dlouho se nerozmýšleli a vydali se na cestu do zaslíbené země. Šli se svými dětmi, 
zvířaty a všemi potřebnými věcmi. Měli velkou radost. Byli svobodní a mířili do zaslíbené 
země - do krásného Kanaánu.  

Hospodin řekl Mojžíšovi, aby si tuto událost připomínali každý rok v tom čase. Neměli tak 
nikdy zapomenout, že Bůh zachraňuje. Proto i my slavíme každý rok Velikonoce. Na Bílou sobotu 
si proto v kostele připomínáme, že tak jako byli tehdy pro Boha důležití Izraelité, tak je pro něj 
důležitý každý z nás. 
 

S b í r k y : Hustopeče Špičky Černotín Bělotín 

Bílá sobota --- --- Kč 2.573,- --- 

Zmrtvýchvstání Páně Kč 13.181,- Kč 2.366,- Kč 4.594,- Kč 2.554,- 

Pondělí velikonoční --- --- --- Kč 747,- 

U Božího hrobu Kč 1.831,- --- Kč 583,- --- 

Postní almužna Kč 3.688,- Kč 1.122,- Kč 3.613,- Kč 1.453,- 
    
    

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.    



POPOPOPOŘŘŘŘAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEB 

od 27. 4. do 4. 5. 2014 
 

Liturgický 
kalendář 

Místo Čas Úmysl mše svaté 

Neděle Božího 

milosrdenství 

27. 4. 

Hustopeče  8:00 
Za † Josefa a Miroslavu Frydrychovy  
a syna Miroslava. Za † Květoslava a Antonii 
Hadašovy a sestru Zdenku a za † rodiče 

Špičky 9:30 Za † Radmilu Vašínkovou, živou a † rodinu 
Patrocinium 

Bělotín 11:00 Za živé a † farníky a občany Bělotína 

Heřmanice 15:00 
Mše sv. s novokněžským požehnáním  
(P. David Powiesník, kaplan v Novém Jičíně) 

Pondělí  
28. 4.  

sv. Ludvík Maria 
Grignion z Montfortu 

Špičky 17:30 
Na poděkování PB za 25 let společného 
života s prosbou o další Boží pomoc 

Středa  
30. 4. 

sv. Zikmund, sv. Pius V. 
Černotín 17:30 

Za † Ludmilu Vikovou, manžela 
 a živou rodinu 

Čtvrtek  
1. 5. 

sv. Josef, dělník
Bělotín 8:00 Za dar zdraví pro Annu Spáčilovou 

Pátek  
2. 5. 

sv. Atanáš, památka 
Hustopeče 18:00 

Za † Květoslava Těšického, živou a † 
rodinu a za † Jana a Štěpánku Bartošíkovy 
Za † Josefa Horáka, rodiče z obou stran, 
vnučku, Jána Tomčíka, za † Karla Horáka, 
rodiče Chalupovy a  za živé rodiny a dvo 

Sobota
3. 5. 

sv. Filip a Jakub, svátek

Špičky 18:00 Za živé a † hasiče ze Špiček a Kunčic 

3. neděle velikonoční 

4. 5. 
Měsíční sbírka 

Hustopeče  8:00 Za živé a † hasiče 

Černotín 9:30 Za živé a † hasiče 

Bělotín 11:00 Za † Žofii Šťastnou a živou rodinu a dvo 

Ohlášky: 
• Biřmovanci se sejdou v pátek 2. V. v 1900 hod. na faře v Hustopečích. 
• Zkouška malé schóly v příštích čtrnácti dnech z důvodu státních svátků nebude. 
• Májové pobožnosti: Hustopeče v tomto týdnu v pátek 2. 5. v 1730 a v neděli 4. 5. v 730, Poruba ve 
středu v 1800 a v neděli ve 1400, Milotice každý den v 1900 kromě soboty, v Bělotíně v úterý a v neděli 
v 1800 a ve čtvrtek přede mší svatou růženec a po mši svaté litanie. Ve Špičkách 45 minut před 
bohoslužbami a v pátek v 1800 hod. V Černotíně v úterý a ve čtvrtek v 1800 hod. a ve středu po mši 
svaté. 
• V týdnu bude první pátek v měsíci, budou adorace, zpovídání a nemocné budu navštěvovat 
v pondělí a v úterý. 

Tel. na faru:  mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040 
 

Webové stránky farnosti:  www.ihustopece.cz/farnost/ 
 

    ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín v nákladu 330 kusů. Vydává  
P. František Antonín Dostál.  


