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Jsi� spravedlivý,�Hospodine,� a� správné� je� tvé� rozhodnutí;� jednej�

se�svým�služebníkem�podle�svého�milosrdenství.� (Žl 119,137.124)�
 

1. čtení: Iz�35,4-7a���������2. čtení:�Jak�2,1-5���������Ev.:�Mk�7,31-37�

Žalm�146��Duše má, chval Hospodina! 
 

Co na srdci to na jazyku? 
„Pokrytci! Dobře to o vás předpověděl Izaiáš, jak je psáno: Tento lid mě uctívá 

rty, ale jejich srdce je daleko ode mě. Nadarmo mě však uctívají, když učí 

naukám, které jsou lidskými ustanoveními.“ (Mk 7,6-8)  
 

Kolik věcí neřekneme jen z falešné ohleduplnosti či z vyžadované 
politické korektnosti? A kolik věcí naopak říkáme jen ze zdvořilosti? Zvláště 
za totality jsme si zvykli, že je normální si něco myslet a něco jiného říkat 
nahlas. Toto rozdvojení v sobě ale skrývá past, že sami ztratíme přehled, co 
se doopravdy děje v našem nitru. Samospasitelné není ani heslo „co na srdci, 
to na jazyku“. Upřímnost je pro budování vztahů důležitá, neprospěje jim 
ale, když každému na potkání 
vmeteme do očí, co se nám 
zrovna urodilo v hlavě, jaký z něj 
máme momentálně pocit apod. 
  Evangelium nás zve na 
prvním místě k tomu, abychom 
byli upřímní sami k sobě a 
poctivě zkoumali, kde je moje 



srdce a co se v něm odehrává. Jaké postoje skutečně zastávám v hloubce 
svého nitra? S těmi se pak dá dál pracovat. Chceme-li budovat hluboké 
vztahy, ať už s druhými lidmi či s Bohem, nabízí se nám jako druhý krok 
objevovat, co je v srdci druhého, tak jak nám svoje nitro otvírá. 
  Dělám pro druhého to, co si opravdu přeje a co potřebuje, nebo realizuji 
jen svoje představy? Nesnažím se ho dokonce nějak alibisticky odbýt? 

Pavel Semela 
 

Celoroční koutek pro děti 
Po celý školní rok 2012/2013 budou opět děti sbírat do sešitku nálepky za účast na 
nedělních mší svatých, tentokrát o svatých Cyrilu a Metodějovi, k jejich výročí 1150 let 
příchodu do naší vlasti. Proto bude v každém angelu jako pomůcka pro vás rodiče 
otisknut příběh z jejich života spojený s obrázkem, který děti té neděle dostanou, abyste 
mohli během školního roku děti seznámit s hlavními událostmi života svatého Cyrila  
a Metoděje. Kéž nás všechny povzbudí jejich příklad, že stojí za to věřit Bohu a plnit 
s láskou jeho vůli. 
 

1. Cyril a Metoděj se narodili v přístavním městě Soluni v Řecku 
Bratři Cyril a Metoděj se narodili před více než 1150 lety ve velkém 
městě Soluni, které patřilo do Byzantské říše. Dnes najdeme město 
Soluň/Thessaloniké v Řecku. Lidé tu neznali zimu ani sníh. Po celý rok 
na ně krásně svítilo sluníčko a všechny hřálo. Na zahradách rostlo 
mnoho ovoce. Město obklopovalo širé moře. Lidé stále neleželi na 
pláži a neopalovali se, ale pečovali o to, aby měli na poli i na zahradě 
úrodu. I děti přiložily ruku k dílu a pomáhaly rodičům s okopáváním, 
sklízením a zaléváním zeleniny a ovocných stromů. Všechny děti rády 
tajně chodily do přístavu na okraji města. Připlouvaly sem lodě plné 
nejrůznějšího zboží. Bylo tu rušno. Když námořníci vyložili ovoce, 
krásné látky a voňavé koření, trochu si odpočinuli a zase zvedali kotvy 

na další plavbu. Ve městě bydleli lidé z různých částí světa. Jako v naší zemi žijí Češi, 
Slováci, Vietnamci aj., tak v Soluni žili hlavně Řekové, Slované i Makedonci. Na tržišti to 
znělo jako ve včelím úle. Jedni, kteří prodávali mořské ryby, volali řecky a druzí, mluvící 
slovansky, je překřikovali - nabízeli totiž kolemjdoucím koření a barevné látky. Bylo 
běžné, že lidé mluvili řecky i slovansky. Není divu, že se těmto jazykům naučili později i 
Cyril s Metodějem. 
Nikdo netušil, že se v tomto městě narodí bratři Cyril a Metoděj, které bude znát skoro 
celý svět jako svaté bratry ze Soluně. 
 
Znáš nějaké kněze, řádové sestry či řádové bratry, kteří se narodili nebo bydleli ve vašem 
městě, vesnici či v blízkém okolí? Zjisti si o nich něco. 



2. Rodiče jim svým příkladem víry ukazovali, kdo je Pán Ježíš 
Tatínek Cyrila a Metoděje byl velice bohatý a vážený člověk. Pracoval 
jako úředník na císařském dvoře. Jmenoval se Lev a s manželkou 
Marií měli sedm dětí. Nejstarší z nich dostal pravděpodobně jméno 
Michal. Je však známý pod jménem Metoděj, které dostal po vstupu do 
kláštera. Když měl Michal devět roků, tak se mamince narodilo 
poslední, sedmé miminko. Vybrali mu jméno Konstantin. Konstantin je 
tentýž člověk jako Cyril. Cyril je řeholní jméno, které dostal v klášteře.* 
My budeme celou dobu říkat oběma bratrům Cyril a Metoděj. Peníze 
rodině Cyrila a Metoděje nechyběly. Doma měli dokonce  
i služebnictvo, které se staralo o domácnost a pomáhalo s hlídáním 
dětí. Maminka s tatínkem byli křesťané. Uvědomovali si, že díky Pánu 

Bohu se mají dobře, že je jeho velikým darem každé narozené děťátko, ať už se narodí 
jako první nebo jako sedmé v pořadí. Moc si přáli, aby i jejich děti měly rády Pána Boha. 
Společně navštěvovali mši svatou v krásné bazilice, která stála uprostřed města. Bazilika 
je vlastně veliký kostel. Cyril a Metoděj si v něm prohlíželi barevné obrazy na stěnách, 
které se nazývají mozaiky. Rodičů se vyptávali, co je to za pána, kterého tam vidí, jak 
sedí na trůně. Proč je v bazilice kříž a co je to za knihu, ze které se při mši svaté čte. 
Tatínek jim na tyto otázky trpělivě odpovídal. Měl radost, že jsou jeho synové tak zvídaví. 
*Možno rozvést, jak probíhá výběr jména, smysl přejmenování. Při slibech, které se 
dávají po rozhodnutí žít v klášteře celý život, dostává člověk nové jméno na znamení, že 
se s ním stala změna. Nepatří už rodičům, ale jen Pánu Bohu. Tak jako si nevěsta při 
svatbě mění své příjmení na příjmení manžela, tak řeholník dostává nové jméno, které 
mu vybere představený. 
Zeptej se rodičů nebo někoho jiného, co znázorňují obrazy, mozaiky v kostele? Kdo je na 
nich vyobrazený a proč je tam asi malíři nakreslili? 
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Rozvrh hodinRozvrh hodinRozvrh hodinRozvrh hodin    náboženství:náboženství:náboženství:náboženství:    
Hustopeče n/B. 1. — 2. tř.  Po 1155 — 1240 hod. 

     3. — 4. tř.  Po 1240 — 1325 hod. 
     5. — 9. tř.  Čt 1330 — 1415 hod. 

Černotín      Po 1400 — 1445 hod. 
Bělotín      Po  1300 — 1345 hod. 

�������������������������������� 
 

� Velká bojová hra pro dospělé v podobě předhodového úklidu kostela 
v Hustopečích se uskuteční v pondělí 10. 9. 2012 v 7:00 hodin.  
Přijďte, kdo můžete. 
� Farnost Černotín zve všechny zájemce na vycházku po křížích v obci, která se 
uskuteční 16. září v 15:00 hodin, vychází se od kostela.  



POŘAD BOHOSPOŘAD BOHOSPOŘAD BOHOSPOŘAD BOHOSLUŽEBLUŽEBLUŽEBLUŽEB    
od 9. 9. do 16. 9. 2012 

 

Liturgický kalendář Místo Čas Úmysl mše svaté 

Neděle 
9. 9. 

23. neděle v mezidobí 

Hustopeče 8:00 
Za Josefa a Žofií Žemlovy, rodiče  
ze dvou stran, sestry, Rosalii 
Výchopňovou, živou rodinu a dvo 

Černotín  9:30 
Za + Františka Vinklera , manželku, 
živou a + rodinu a dvo 

Bělotín 11:00 
Za zemřelého Jaroslava Šišáka, 
rodinu Šišákovu a Konečnou a dvo  

Pondělí 
10. 9. 

Špičky 18:00 
Za živou a + rodinu Novotnou a 
Vinckerovou a obrácení živé rodiny 

Středa 
12. 9.  

Jména Panny Marie 
Černotín 17:00 volná intence 

Čtvrtek 
13. 9. 

Sv. Jana Zlatoústého, 

památka 

Bělotín 18:00 
Za dar víry a živou a + rodinu 
Malátovu 

Pátek 
14. 9. 

Povýšení svatého 
Kříže, svátek 

Hustopeče 18:00 
Na poděkování za dar zdraví 
k životnímu jubileu 

Sobota 
15. 9. 

Panny Marie Bolestné, 

památka 

Černotín 17:00 
Za + Marii Šnejdrlovou, manžela, 
sourozence z obou stran a živou 
rodinu 

Neděle 
16. 9. 

24. neděle v mezidobí 

Hustopeče 8:00 K 60. výročí školy a za farníky 

Špičky  9:30 Za Ludmilu Hrabovou, manžela a děti  

Bělotín 11:00 Za rodinu Sehnalíkovu a dvo 

Hustopeče 14:30 svátostné požehnání 
 

Sbírka z neděle 2. IX.: Hustopeče 9.566 Kč, Špičky 4.441 Kč, Černotín 3.158 Kč  
a Bělotín 2.954 Kč. Pohřební – Hustopeče:  3.728 Kč. Dar Hustopeče: 2.000 Kč 
a 80.000 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

 

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

 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. 


