
                                    
 
 

 
 
 

 

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín
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Když�hluboké�ticho�všechno�objímalo�a�noc�ve�svém�běhu�

k� polovině� došla,� tvé� všemocné� slovo,� Bože,� sestoupilo� z� královského�
trůnu�z�nebe.                  (Mdr 18,14-15)�

  
 

1. čtení: Sir�24,1-4.12-16�������2. čtení:�Ef�1,3-6.15-18������Ev.:�Jan�1,1-18�
�

Žalm�147��Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. 
 

rok 2014 – začínáme… 
Vnouček se jednou ptal svého dědečka: „Proč vlastně kohouti kokrhají?” 

Dědeček odpověděl: „Kohouti zakokrhají pokaždé, když lidé říkají nějakou lež!” 
Vnuk: „Tak proč kokrhají v noci, když přece všichni ještě spí?” Dědeček: „Máš 
pravdu! Všichni skutečně tou dobou ještě spí, ale nad ránem se tisknou noviny...!” 

S pomocí Boží začínáme nový rok 2014. Ač se to zdá neuvěřitelné, náš 
zpravodaj Angelus zahajuje již IX. ročník. Většinou se ráno netiskne a tak nad 
ním kohout nemusí kokrhat. Věřím, že je pro Vás všechny obohacením a průvod-
cem v životě. V nové hlavičce zpravodaje je anděl se svíčkou. Ať nám jeho světlo 
pomáhá kráčet cestou k Bohu. A kéž je k tomu nápomocen i náš zpravodaj. 

 

 Podívejme se společně na to, jak vypadal loňský 
rok v číslech (čísla v závorkách jsou počty z roku 
2012): 
 

farnost Hustopeče n/B 
pokřtěných 27 (9), biřmovaných 1 (16), oddaných 9 (4) 
a pohřbených 16 (12) 
 

farnost Špičky 
pokřtěných 1 (4), oddaných 0 (0) a pohřbených 5 (7) 

 

farnost Černotín 
pokřtěných 2 (4), oddaných 1 (3) a pohřbených 5 (10) 

 

farnost Bělotín 
pokřtěných 6 (7), oddaných 1 (0) a pohřbených 10 (13) 
 

2. neděle po Narození Páně 
5. leden AD 2014 

   číslo 1. 
ročník IX. 

 



T ř í k r á l o v é  r o z j í m á n í 
 

Bože, tvá sláva zazářila celému světu 
v dítěti v jesličkách. 
Mágům vyšla hvězda. 
Tvé světlo je vyslalo na pouť, 
aby tě hledali, nalezli a vzývali. 
 
Nechávají všechno ležet a stát 
a vydávají se na pouť svého srdce. 
Berou s sebou zlato, kadidlo a myrhu, 
zlato lásky, 
kadidlo své touhy 
a myrhu své bolesti. 
Předstupují před dítě, 
padají před ním a vzývají ho. 
Tím, že ho vzývají, zapomínají na sebe, 
jsou zcela přítomni. 
 
Jejich touha je naplněna. 
Rozprostírají své dary 
a v dítěti rozpoznávají krále, 
kterému darují své zlato, 
Boha, kterému přinášejí kadidlo, 
a lékaře, který za ně zemře, 
aby uzdravil jejich rány. 

Jemu věnují myrhu, 
léčivou bylinu z ráje, 
která uzdravuje všechny rány. 
Na své cestě často nevím, 
kde stojím a kam mě má cesta vede. 
A někdy jsem unavený jít dál 
a chci zůstat stát a odpočívat. 
 
Dej, ať na obzoru mého srdce 
zazáří hvězda, abych šel dál 
po své cestě k tomu, který jediný 
dokáže naplnit mou touhu: 
k Bohu, který se stal člověkem, 
k dítěti v jeslích, 
v němž se zjevila tvá sláva. 
 
Dej, ať rozpoznám v dítěti moudrost, 
která ukazuje také mně 
cestu k pravému životu. 
A uč mě tajemství vzývání: 
jednoduše před tebou padnout, 
zapomenout na sebe a na své starosti, 
neboť se mě dotýkáš ty.

 

koutek pro děti 
 

18. Bratři prodali Josefa do otroctví  

Když přišel Josef bratry zkontrolovat, hodili ho do prázdné cisterny. Pak ho 

prodali za otroka kupcům směřujícím do Egypta. Lhali tatínkovi Jakubovi, že Josefa 

roztrhala divá zvěř. 
Jednou pásli Josefovi bratři stáda daleko od domova. Když se dlouho nevraceli 

domů, byl z toho Jakub celý neklidný. Proto za nimi poslal Josefa, aby zkontroloval, zda 
jsou stáda i bratři v pořádku. Bratři ho viděli přicházet už z daleka. „Podívejte se,“ řekli 
jeden druhému, „snílek se blíží. Tak konečně ho máme! Víte, co uděláme? Zabijeme ho. 
Doma řekneme otci, že ho sežrala divoká zvěř. Pak se uvidí, co bude s těmi jeho sny.“ 
Naštěstí se proti tomuto návrhu postavil nejstarší Ruben. Doporučil ostatním, aby 
Josefa nezabíjeli, ale hodili ho do staré vyschlé cisterny (sloužila pro zásobu vody), která 
byla poblíž. Když pak Josef přišel za nimi, strhli z něj bratři ten pěkně barevný plášť 
a hodili ho do cisterny. 



Josef plakal a naříkal, ale bratři na to nedbali. Neměli s ním žádné 
slitování. „Tak,“ volali, „tady se ti bude dobře ležet. Můžeš si tu dál 
snít o tom, jak budeš naším pánem.“ Naštěstí v cisterně nebyla žádná 
voda. Josef se nemohl utopit. Nemohl se však ani dostat ven. Stěny 
cisterny byly příliš vysoké a hladké. Jeho otec však nic netušil. Byl 
daleko a nemohl mu pomoci. Josef měl veliký strach. Plakal, ale 
potom si vzpomněl na Hospodina. Ten ho jistě vidí. Jedině on mu 
může pomoci. Když si to uvědomil, neměl už strach. 

Jeho bratři zatím seděli poblíž cisterny a jedli. Dokázali klidně 
sedět a jíst, přestože jejich bratr nedaleko od nich v cisterně plakal. Až 
tak na něho byli nazlobení. Když tak seděli, uviděli kupce s karavanou 
velbloudů naložených těžkými balíky. V balících měli zboží, které vezli 
na prodej do dalekých zemí. Právě měli namířeno do Egypta. Juda, 

další z bratrů, dostal nápad: „Prodejme Josefa do otroctví, zbavíme se ho a ještě na tom 
vyděláme!“ Ostatní souhlasili, a tak byl Josef prodán za dvacet šekelů stříbra, což byla 
v té době cena za jednoho velblouda. Potom zabili kozlíka, jeho krví ušpinili Josefův 
plášť, přinesli jej otci a řekli mu: „Toto jsme našli.“ Podvod se bratrům podařil, tatínek 
Jakub totiž uvěřil, že svého milovaného syna navždycky ztratil. Dlouho a hořce plakal 
nad jeho ztrátou. 

Bratři Josefovi tak záviděli, až jej začali nenávidět. Může se stát, že i my závidíme 
něco ostatním dětem-hračky, výlety, pochvalu od paní učitelky, to, že někdo udělal při 
písemce méně chyb než my sami. Žárlíme na ně a nejsme k nim laskaví. Měli bychom 
se naučit přát druhým, aby se i jim dařilo, a mít z toho radost. Můžeme se tomu učit 
například tím, že až se zase někomu něco povede, v duchu si řekneme: „ Pane Ježíši, 
děkuji Ti, že se Martě, Vítovi... podařilo...“ 

    

Co ještě Darwin nemohl vědět! (část V.) 
Let Kulíka zlatého 

Kulík zlatý je nádherný ptáček. Líhne se na Aljašce a odlétá přezimovat na Havajské 
ostrovy. Musí tak překonat vzdálenost 4500 km a to bez možnosti přerušení letu kvůli 
odpočinku, neboť na trase nejsou žádné ostrovy a kulík zlatý neumí plavat. 

Pro tento let potřebuje naplněný zásobník paliva v podobě 70 gramů tuku, který 
vytvoří důkladnou výživou. Do toho je započítaná rezerva 6,8 gramu pro případ 
protivětru. Bez tohoto přesně vykalkulovaného 
množství tuku by ptáci nedoletěli, neboť musí 
letět nepřetržitě ve dne v noci tři a půl dne. 
Potřebují také spolehlivého autopilota, protože 
musí dodržovat naprosto přesný kurs letu. 
Pokud by ostrovy minuli, znamenalo by to pro 
ně jistou smrt, neboť pak už široko daleko není 
žádná možnost přistání. 

Také v tomto případě se mutace a selekce 
ukazují jako neschopní konstruktéři. Věrohodnější je předpoklad, že kulík byl takto 
stvořený už od počátku – plně vybavený vším potřebným ke svému způsobu života. 



PPPPOŘOŘOŘOŘAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEB 
od 5. 1. do 12. 1. 2014 

 
 

Liturgický 
kalendář 

Místo Čas Úmysl mše svaté 

Neděle 
5. 1. 

 

2. NEDĚLE PO 
NAROZENÍ PÁNĚ 

 

Měsíční sbírka 

Hustopeče  8:00 
Za + Rozálii Oblůkovou  
a Marii Dočkálkovou, živou a + rodinu 

Špičky 9:30 
Za Ludmilu Hýžovou, manžela,  
živou a + rodinu a dvo 

Bělotín 11:00 
Za + Oldřicha Dostalíka, jeho rodiče,  
živou rodinu a dvo 

Pondělí  
6. 1.  

Zjevení Páně,  
slavnost 

Špičky 16:30 Za + Marii Oravovou a živou a + rodinu 

Hustopeče 18:00 Volná intence 

Úterý  
7. 1.  

sv. Rajmund z Peňafortu 
Hustopeče 16:30 Za + P. Františka Beníčka 

Středa  
8. 1.  

sv. Severin 

Bělotín  14:00 Requiem Alois Peprný 

Černotín  16:30 Volná intence 

Pátek 
10. 1. 

sv. Agathon (Dobromil) 

Hustopeče  16:30 Volná intence 

Sobota
11. 1. 

ct. Marie Elekta 
Špičky 16:00 Volná intence 

Neděle 
12. 1. 

 

KŘTU PÁNĚ 

Hustopeče  8:00 Za + Karla Škrlu 

Černotín 9:30 Za + Marii Vilímkovou a živou rodinu 

Bělotín 11:00 Za rodiče Šimkovi 

    
    
    
    
    

Ohlášky:Ohlášky:Ohlášky:Ohlášky:    
� Dětský pěvecký sbor Cantabile vystoupí v Černotíně v neděli 5. 1. 2013 v 1400 hodin.    
� Intence na první polovinu roku 2014 si můžete chodit zapisovat.    
� V tomto týdnu budu navštěvovat nemocné. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

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.  


