
                                    
 
 

 
 
 

  číslo 40.  
   6. října AD 2013 

 

     27. neděle v mezidobí 
Zpravodaj farností 

Hustopeče nad Bečvou, 
Špičky, 

Černotín, 
a Bělotín 

 
 
 
 
 

        
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
�Bože,�v� tvé�moci� je�všechno�a�nikdo�nemůže�odporovat� tvé�vůli.�Tys�učinil�

nebe�i�zemi�a�všechno,�co�je�pod�nebem.�Ty�jsi�Pán�všeho�tvorstva.�
�
�
�
�
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1. čtení: Hab�1,2-3;�2,2-4������2. čtení:�2�Tim�1,6-8.13-14�����Ev.:�Lk�17,5-10�
�

Žalm�95���Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu!  
Nezatvrzujte svá srdce! 

Pastýřský�list�k�volbám�2013�
 

Drazí bratři a sestry, 
blíží se důležité parlamentní volby, a proto vám jako váš 

pastýř chci připomenout, že katolíci mají morální povinnost šířit 
společné dobro využitím svého volebního práva (srov. KKC 2240). 
Zodpovědnost za stát nemají jen veřejní činitelé, ale všichni občané 
(2239). Na každém z nás záleží, komu dáme svůj hlas, koho 
pověříme, aby jednal naším jménem v parlamentu.  

Nehleďme na líbivá slova a laciné sliby ráje na zemi. 
Všimněme si především postojů kandidátů k zásadním morálním 
otázkám. Nikdo není dokonalý, proto od politiků žádejme 
především správný postoj k ochraně základních lidských práv 
a hodnot.  

Základem státu je rodina. Fungující stát nezajistí ten, kdo nepodpoří zdravou rodinu 
založenou na manželství muže a ženy. Spravedlivý stát nevybuduje ten, kdo nezajistí 
každému základní právo na život od početí až po přirozenou smrt. Lidská práva 
nerespektuje ten, kdo je přizná jen někomu, kdo upřednostní dospělé na úkor dětí či bohaté 
na úkor chudobných. Rovnost ve všem není možná. Nikdy nebudou všichni stejně bohatí 
nebo stejně zdraví a úspěšní. Všichni však musí mít stejná práva. Všem dětem se musí 
přiznávat právo na život, dobrou výchovu a lásku otce i matky v rodině. Práva dospělých 
omezující práva dětí, jako například „pořizovat si“ děti jako nějaký majetek mimo 

Znak Msgre Jana Graubnera 



manželství a jít za svým „štěstím“ za cenu rozbití rodiny, jsou vůči dětem nespravedlivá 
a nepřijatelná.  

Stát má sloužit všem občanům a má pomáhat k jejich pokojnému soužití. Proto je 
špatné podpořit svým hlasem ty, kteří propagují nenávist – ať už třídní, rasovou či 
náboženskou. Někteří si v této kampani berou za volební téma boj proti církvi pod 
záminkou restitucí, které stejně nejde měnit ani zákonem ani referendem. Dvacet let 
chyběla politická vůle k dohodě. Nakonec jsme přijali návrh vlády. Ti, kteří žádnou dohodu 
nechtěli, dnes křičí. Zlé je především to, že volební kampaň apelující na lidskou závist 
probouzí náboženskou nenávist. Přidávají se noviny, které píší o miliardách pro církve.  

Dovolte proto opět krátké vysvětlení restitucí, kterými církev vůbec nezbohatne, jen se 
změní způsob financování. Stát přestane platit kněze, a tím bude mít menší možnost 
zasahovat do vnitřního života církve, což právě některým vadí. Stát vrátí církvi majetek, 
který má ve svých rukách, a proplatí majetek, který je v rukách krajů, obcí a soukromých 
osob. Z tohoto majetku si pak musí církev trvale vydělávat na platy duchovních a na provoz. 
Pokud budeme hospodařit úspěšně, budeme podporovat další prospěšné aktivity. Církev už 
dnes platí nemocniční kaplany v některých nemocnicích, či učitele náboženství v některých 
školách a pastorační asistenty v některých Charitách. Snížení restituční částky stanovené 
zákonem a dohodnuté ve smlouvě se státem by vedlo k propouštění zaměstnanců. 
To bychom neměli dopustit.  

Pro lepší představu můžeme srovnat dosavadní roční dotace státu na všechny církve 
v České republice s náklady Národního divadla v Praze a všechny finanční náhrady 
obdržené během příštích třiceti let s každoroční dotací na sluneční elektrárny, která je jen 
o málo menší. Částka, kterou má stát církvím vyplatit, tvoří jednu tisícinu státního rozpočtu. 
Zatím jsme nepřevzali ani jeden pozemek, ani jednu korunu finanční náhrady. Jen jsme 
přišli o některé dotace například na Charitu a o některé sponzory, protože ti si myslí, že 
jsme už bohatí.  

Nenaříkáme, protože jsme v ruce Boží, a věříme, že vše, co se děje, je Boží vůle či 
Božího dopuštění. Všem, kteří nás očerňují, pomlouvají, špiní a nenávidí, velkoryse 
odpouštíme, protože Pán Ježíš nás učí milovat všechny, i nepřátele. Nežádá však od nás, 
abychom spolupracovali na jejich křivdách tím, že je podpoříme.  

Konečné rozhodnutí při volbách udělá každý sám. Tam, kde máte pochybnosti, kde se 
vám nikdo nezdá ideální, volte menší zlo a svůj hlas dejte tomu, kdo je ideálu nejblíž, kde 
máte alespoň naději, že se váš kandidát bude stavět za hodnoty blízké křesťanství nebo se 
bude snažit alespoň zmenšit negativní dopad zákonů prosazených většinou. Nehleďte na to, 
jestli má šanci uspět. Důležitý je každý hlas. 

 Spoléhám na vaši zralou odpovědnost a lásku k Bohu, církvi a národu. Vyprošuji vám 
moudrost Ducha Svatého a každému z vás ze srdce žehnám. 

 

 

koutek pro děti 
 
 

5. Abrahám věří, že mu Hospodin splní slib - bude mít potomka 

Abraháma a jeho ženu Sáru trápilo, že stále nemají děti, i když jim je Hospodin slíbil. 

Hospodin Abraháma ujišťoval: „Tvá žena opravdu bude mít syna a dáš mu jméno Izák.“ 

Abrahámovi bylo už přes sedmdesát let. Se svou krásnou manželkou Sárou, kterou měl 

moc rád, žil v zemi Kanaán. Nic jim nechybělo, ale přesto se našlo něco, co dokázalo Abraháma 

dovést skoro k pláči. Mrzelo ho, že se jim ještě nenarodilo žádné miminko. Nemít žádné děti 



bylo v té době ostudou. Rodině to přinášelo také velké trápení. Kdo se postará 

o všechna jejich zvířata a služebníky, až Abrahám se Sárou zestárnou? Kdo 

převezme všechno to bohatství, které mají? Co s nimi bude? Věřili, že 

Hospodin jim potomka dá. Slíbil jim totiž, že v zemi, kterou ukázal Abrahámovi, 

budou jedna velká rodina. Přešlo však mnoho let a Abrahám se Sárou byli stále 

bez dětí. Jak dlouhé to bylo čekání. Sára si už říkala: „Hospodin na nás 

zapomněl. Děťátka se nedočkáme, protože jsme příliš staří!“ Byla velice 

smutná a Abrahám také. Oba už z toho dlouhého čekání přestávali Hospodinu 

věřit, že mluvil pravdu. 

Hospodin však na Abraháma nezapomněl. Chtěl ho potěšit a ujistit, že 

o svém slibu stále ví a v pravý čas ho splní. Jedné noci Abrahám uslyšel 

zřetelně Hospodinův hlas, který řekl: „Nebuď smutný, Abraháme. Stále se 

o tebe starám.“ Abrahám hned poznal, že k němu mluví Hospodin, dlouho se nerozmýšlel a řekl 

mu, co má na srdci: „Pane, stále ještě nemám své děti.“ 

Když Abrahám řekl Hospodinu o svém zármutku, Hospodin se na něj nerozhněval, naopak 

byl rád, že se mu svěřuje se vším, co ho trápí. Tehdy Hospodin řekl Abrahámovi, ať jde ven ze 

stanu. „Podívej se nahoru - na nebe! Vidíš ty hvězdy? Zkus je spočítat!“ Nebe bylo hvězdami 

poseté. Spočítat by je nedokázal ani ten nejlepší počtář ze školy. Hospodin řekl: „Abraháme, 

kolik hvězd je na nebi, tolik ti dám dětí a vnuků, pravnuků. Tak velká bude tvá rodina, která bude 

bydlet tady v této zemi! Já se o tuto rodinu budu starat. Jen mi musíš věřit a být trpělivý.“ Teď 

byl Abrahám znovu šťastný, protože Hospodinu uvěřil. Nedíval se už na své šediny a na bílé vlasy 

své manželky Sáry. Každé ráno, když se probudil, si pomyslel: „Hospodin je dobrý! Určitě mi dá 

syna!“ A šel s novou chutí do práce. Věřil Hospodinu a snažil se být trpělivý. 
Abrahám nedostal potomka hned, jakmile o něj v modlitbě poprosil. Hospodin jej učil 

trpělivosti. Tobě se také hned nepodaří například trefit se balonem jedním kopnutím do branky 

nebo nakreslit napoprvé krásnou kočku, spočítat bez chyby příklady do matematiky apod. 

Všechno vyžaduje čas a trpělivost. Něco musíme mockrát opakovat, abychom se to naučili. Není 

to jednoduché. Pak ale, až se ti to podaří napoprvé - trefíš se do branky, nakreslíš krásnou kočku, 

můžeš mít radost z dobře vykonané práce. 

 

S b í r k y : 
 

 Hustopeče Špičky Černotín Bělotín 

22. neděle v mezidobí Kč 13.654,-- Kč 2.620,-- Kč 3.478,-- Kč 3.146,-- 

23. neděle v mezidobí Kč 4.644,-- Kč 1.420,-- Kč 1.632,-- Kč 1.641,-- 

24. neděle v mezidobí Kč 6.189,-- Kč 1.536,-- Kč 1.491,-- Kč 1.250,-- 

25. neděle v mezidobí Kč 5.232,-- Kč 799,-- Kč 1.800,-- Kč 1.334,-- 

26. neděle v mezidobí Kč 4.105,-- Kč 1.356,-- Kč1.173,-- Kč 1.722,-- 

Sbírka při mši svaté na Vysoké 3.720,- Kč. 
 

Nejmenovaní dárci věnovali během posledních měsíců tyto dary:  
Špičky – dar 50 tisíc Kč na hodiny, zbylou částku doplatila rodina Andršová, dále dar 

2 tisíce Kč, dar 500 Kč a 70 tisíc.  
Bělotín – dar 5 tisíc a 20 tisíc korun. 

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 



POPOPOPOŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEB 

od 6. 10. do 13. 10. 2013 
 

Liturgický 
kalendář 

Místo Čas Úmysl mše svaté 

 
Neděle 

6. 10. 
 

27. neděle v mezidobí 

Měsíční sbírka 

 

Hustopeče 8:00 Za živé a + farníky 

Černotín 9:30 
Za + manžela Petra Volka,  
snachu Hanku, rodiče z obou stran  
a živou rodinu 

Bělotín 11:00 
Za + Františka a Boženu Erlovy,  
syna Josefa, vnuka Františka a dvo 

Pondělí 
7. 10.  

Panna Maria Růžencová, 
památka 

Bělotín 14:30 Requiem za + paní Prekopovou 

Špičky 18:00 volná intence 

Středa  
9. 10.  

sv. Dionýsius 
Hustopeče 18:00 

Za Miladu Kalichovou, živou rodinu 
Kalichovu a Hajdovu a dvo 
Za živou a + rodinu Biskupovu  
a Kremlovu 

Čtvrtek 
10. 10. 
sv. Paulin 

Bělotín 18:00 volná intence 

Pátek 
11. 10. 
sv. Firmin 

Černotín  
 

Adorační den 
14:30 Requiem za + Petra Šnejdrlu  

Sobota
12. 10. 

sv. Radim 

Milotice 15:00 
Za živé a + farníky  
a občany z Milotic 

Černotín 18:00 
Na poděkování za přijatá dobrodiní, 
s prosbou o dar zdraví u příležitosti 
životního jubilea 30 let 

 
Neděle 
13. 10. 

 

28. neděle v mezidobí 

Hustopeče 8:00 
Za + Marii Veselou, rodiče z obou 
stran a živou rodinu 

Špičky 9:30 Za živé a + farníky 

 Bělotín 11:00 
Za dar zdraví, Boží požehnání  
do dalších let života 

Oznamy:Oznamy:Oznamy:Oznamy:    
• Na pátek 11. října připadá adorační den pro farnost Černotín. Ráno v 8 hod. bude vystavena 
Nejsvětější Svátost Oltářní k soukromé adoraci až do 1330 hod., kdy začne společná adorace. Zakončení 
adoračního dne bude svátostným požehnáním před 1400 hod. Přijďte se, prosím, poklonit Ježíši svátostnému 
a pomodlit se za své rodiny a farnost. Zároveň je to den vzájemných modliteb s bohoslovci kněžského 
semináře – bohoslovci se tento den modlí za nás, proto pamatujme i my na ně. 
• Pojedeme na tradiční pouť na Svatý Hostýn. Předpokládaný den je čtvrtek 31. října. Bližší informace 
budou upřesněny.  
 

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.  


