
                                    
 
 

 
 
 

  číslo 43.  
   27. října AD 2013 

 

     30. neděle v mezidobí 
Zpravodaj farností 

Hustopeče nad Bečvou, 
Špičky, 

Černotín, 
a Bělotín 

 
 
 
 
 

        
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Ze�srdce�ať�se�radují,�kdo�hledají�Hospodina.�Uvažujte�o�Hospodinu�a�jeho�

moci,�hledejte�vždy�jeho�tvář!�
�
�
�
�

� ��

1. čtení: Sir�35,15b-17.20-22a��2. čtení:�2�Tim�4,6-8.16-18�Ev.:�Lk�18,9-14�
�

Žalm�98���Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.  
�

    

1. listopad - slavnost vöech Svat˝ch 
 

Slavíme všechny přátele 
Boží, kteří po šťastném, 
svatém a bohumilém životě 
vešli do nebeské slávy, aby 
tam před trůnem zpívali 
věčný chvalozpěv: „Svatý, 
svatý, svatý Pán, Bůh 
zástupů, plna jsou nebesa 
i země Tvé slávy.“ Jenom 
vševědoucí Bůh zná jména 

všech těchto vyvolených. My známe jména, životy a díla jen některých. 
 Tuto slavnost můžeme také nazvat oslavou církve vítězné. Dotýká se však 
i nás zde na zemi, tedy církve bojující. Radost svatých, kteří jsou již v nebi je 
i naší radostí. I my jsme totiž povolání ke svatosti, k nebeské slávě. Svatý apoštol 
Pavel píše Soluňanům: „To je vůle Boží, Vaše posvěcení.“ (Sol 4,3)  
 Podívejme se trochu do historie. Ve 4. stol. Řekové slavili svátek všech 
mučedníků a to první neděli po letnicích, aby se naznačilo, že svatost je ovocem 
milostí Ducha Svatého. Papež Bonifác IV. dostal od císaře Fokase římský 



pohanský chrám Pantheon. Papež jej nechal přebudovat a 13. května 610 zasvětil 
ke cti Matky Boží a všech mučedníků. Od té doby se všichni mučedníci slavili 
hromadně 13. května. Postupně krystalizovala myšlenka slavit všechny svaté. 
Toto uskutečnil papež Řehoř IV., který rozšířil oslavu všech mučedníků 
13. května na všechny svaté a z praktických důvodů ji přesunul na 1. listopad. Do 
Říma totiž přicházelo na slavnost mnoho poutníků, pro které nebylo z jara dost 
potravin. Tak se slavnost Všech Svatých dostala na podzim, což se krásně hodí. 
Podzim je doba sklizně a svatí jsou nejdrahocennějším ovocem vykupitelského 
díla, v němž Církev pokračuje.  
 O Xerxovi, perském králi, se vypravuje, že když jednou okusil lahodné řecké 
fíky, přísahal, že už víc nebude jíst jiné fíky, než ty řecké. A hned chystal vojsko, 
aby táhl do Řecka a podmanil si je. To udělal pro lahodné fíky. Co však jsou řecké 
fíky, či ovoce celého světa s porovnáním s nebeskou blažeností? Nuže vzmužme se 
a dělejme všechno pro to, abychom ji dosáhli. Ať se naše srdce roznítí touhou po 
nebeské vlasti a volejme se Žalmistou: „Jako jelen prahne po vodách bystřin, tak 
prahne duše má po Tobě, Bože. Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu: kdy už 
smím přijít a spatřit Boží tvář?“ 
 Vy, Svatí a Světice Boží, kteří již patříte na Boží tvář a velebnost, proste 
za nás, abychom byli posilněni milostí Boží a svatě žili, zbožně zemřeli a na věky 
se s vámi radovali. 
 Především pak Ty, Panno Maria, Královno nebe a země, pomoz, pomoz nám 
do nebe. Tobě se zcela odevzdáváme, obrať k nám své milosrdné oči; ukaž, že 
nikdy nebylo slýcháno, abys opustila toho, kdo se utíkal pod Tvou ochranu, kdo 
vzýval Tvou moc, kdo prosil o Tvou přímluvu. Královno všech Svatých, pros za 
nás hříšné nyní i v hodinu naší smrti. Amen. 

 

 

 



koutek pro děti 
 
 

8. Abrahám dokazuje svou věrnost Hospodinu 
Abrahám dokázal, že je pro něj Hospodin důležitější než vlastní syn. Šel s Izákem na horu 

Moria, aby ho tam obětoval Hospodinu. K oběti však nedošlo, anděl Abraháma zastavil. 
Abrahám se rozhodl splnit to, co po něm žádal Hospodin - tedy to, aby 

mu dal svého jediného syna Izáka, kterého měl moc rád. Věřil, že když 
Hospodin něco říká, tak je to vždycky dobré, i když se to člověku zdá divné. 
Abrahám proto brzy ráno vzal osla, aby na něj naložil připravené dříví. Pak 
zavolal svého syna Izáka a služebníky, rozloučili se se Sárou a vyšli. Nikdo 
kromě Abraháma netušil, co se bude dít. Tři dny šli až k jedné hoře. Tam 
nechal Abrahám služebníky a osla. Řekl jim: „Zůstaňte zde. Izák semnou 
půjde na horu. Až se pomodlíme a přineseme Bohu oběť, vrátíme se.“ Izák 
nesl dříví, Abrahám zase nůž a nádobu se žhavým uhlím na rozděláni ohně 
(v té době totiž nebyly zápalky). „Otče,“ řekl Izák „máme dříví a oheň. 
Chybí nám však něco, co na oltář dáme.“ „Hospodin se o to postará,“ 
odpověděl pohotově Abrahám. Když byli na vrcholu, postavili společně 
oltář z kamení a nahoru poskládali dříví. 

Pak Abrahám s velkou bolestí v srdci svázal Izákovi ruce a nohy a takto 
svázaného ho položil na připravený oltář. Vzal nůž. Když zvedl ruku 
s nožem, aby Izáka zabil, objevil se anděl a zadržel mu ji se slovy: „Abraháme, Abraháme, zastav 
se, nedělej chlapci nic zlého! Ukázal jsi, jak máš Hospodina rád a jak mu důvěřuješ. Teď už 
Hospodin ví, že jsi ochotný dát mu i to nejdražší, co máš - svého jediného syna.“ V té chvíli spadl 
Abrahámovi nejen nůž z ruky, ale i kámen ze srdce! Ještě nikdy nebyl tak šťastný a vděčný. Hned 
za to Hospodinu poděkoval a na připraveném oltáři mu obětoval berana, který se nedaleko od 
nich zachytil v keři. Od té chvíle Hospodin žehnal Abrahámovi a jeho synu Izákovi a stále je 
chránil, protože se Abrahám osvědčil ve zkoušce, když mu byl z lásky ochotný dát i vlastního 
syna. 

Hospodin Abraháma za to, že mu ukázal, jak ho má rád, odměnil. Nemusel zabít svého syna 
Izáka, a dostal tak velkou radost. Hospodin mu pak až do smrti pomáhal. Abrahám tak jde 
příkladem - máme kolem sebe dělat dobré věci a ukazovat rodičům, sourozencům, spolužákům 
a jiným dětem, se kterými se setkáváme, že je máme rádi. Učme se také dělat radost druhým 
lidem a nemyslet jen na to, co udělá radost nám samotným. Pak nám spolu v rodině, ve třídě, ve 
společenství dětí bude dobře. Vždyť právě toto si Pán Ježíš přeje ze všeho nejvíc - abychom se 
měli mezi sebou rádi. 

 

PouŅ na Svatý Hostýn 
 

Ve čtvrtek 31. 10. 2013 pojedeme na pouť na Svatý 
Hostýn. První autobus bude vyjíždět v 7:30 hodin 
z Bělotína, 7:35 z Kunčic, 7:40 ze Špiček, 7:50 z Hluzova 
a počká se v Černotíně. Druhý autobus pojede v 7:30 
hodin z Vysoké, v 7:40 z Poruby, 7:45 z Hustopeč, 7:50 
z Milotic a připojí se k prvnímu v Černotíně. Mše svatá 
bude na Hostýně v 9:15. Před ní můžete využít příležitost 
ke svátosti smíření. Zpět bychom z Hostýna odjížděli 
přibližně ve 14:00 hodin. Nezapomeňte si s sebou vzít 
kancionály! Cena dopravy bude 150 Kč. 

    
    



POPOPOPOŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEB 

od 27. 10. do 3. 11. 2013 
 

Liturgický 
kalendář 

Místo Čas Úmysl mše svaté 

 
Neděle 
27. 10. 

 

30. neděle v mezidobí 

 

Hustopeče 8:00 
Za živou a + rodinu Sigmundovu, 
Kuběnovu, Táborskou, Pešákovu  
a dvo 

Špičky 9:30 Volná intence 

Bělotín 11:00 Za živé a + farníky 

Pondělí 
28. 10.  

sv. Šimon a Juda, 
apoštolové, svátek 

Poruba 9:00 
Za živé a + farníky  
a občany z Poruby 

Špičky 17:00 
Za + Miladu a Josefa Vaculovy, živou 
rodinu a dvo 

Středa  
30. 10.  
sv. Marcel 

Černotín 16:00 
Za + Annu Kainarovou, manžela, 
sestru a živou rodinu 

Pátek 
1. 11. 

Všech svatých  
slavnost 

Hustopeče 16:30 
Za + Zdeňka Indrucha,  
rodiče a sestru 

Sobota
2. 11. 

Vzpomínka na všechny 
věrné zemřelé 

Hustopeče 8:00 Volná intence 

Špičky 16:00 Za živou a + rodinu Heiderových 

Neděle 
3. 11. 

 

31. neděle v mezidobí 
 

Měsíční sbírka 

Hustopeče 8:00 
Za Jana a Marii Jakešovy,  
P. Jaroslava Novosada,  
Marii Smrčkovou a živou a + rodinu 

Černotín 9:30 Za + rodinu Kajnárkovu a dvo 

Bělotín 11:00 
Za + rodiče Václava  
a Marii Dvorských a dvo 

Hustopeče 14:00 
svátostné požehnání, průvod  
na hřbitov a pobožnost za duše 
zemřelých 

 

Oznamy: 
� V tomto týdnu je první pátek v měsíci a také týden modliteb za duše v očistci, můžete 
využít příležitost ke sv. zpovědi před bohoslužbami.  
� Podmínky k získání plnomocných odpustků pro zemřelé: přijetí svátosti smíření, 
Eucharistie a modlitba na mysl Svatého otce (Otče náš,  Zdrávas a Sláva Otci… či jiná 
modlitba). Dále je třeba se na hřbitově pomodlit za zemřelé (stačí v duchu). Odpoledne 1. 11. 
do půlnoci 2. 11. je možné tyto odpustky pro duše v očistci získat návštěvou kostela spojenou 
s modlitbou Páně a Vyznáním víry. Předpokladem je, že pokřtěný katolík, který je ve stavu 
milosti, má úmysl odpustek získat a nemá sebemenší zalíbení v hříchu. Zmiňovanou 
svátostnou zpověď stačí přijmout v několikadenním rozmezí. 
 

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.  


