
                                    
 
 

 
 
 

  číslo 6.  
   10. února AD 2013 

 

5. neděle v mezidobí 
 

Zpravodaj farností 

Hustopeče nad Bečvou, 
Špičky, 

Černotín, 
a Bělotín 

 
 
 
 
 

        
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Pojďme,�klaňme�se�Bohu,�poklekněme�před�svým�tvůrcem,�Hospodinem!�
Neboť�on�je�náš�Bůh.�

Žl 95,6-7 
 

   

1. čtení: Iz�6,1-2a.3-8�������2. čtení:�1�Kor�15,1-11�������Ev.:�Lk�5,1-11�

Žalm�138��Budu ti hrát, Hospodine, před anděly. 
 

N E M O C    
Nemoc člověku připomíná, že život 
není v jeho moci 

 Při četbě evangelií nás zaujme 
velký počet nemocných, s nimiž se 
Ježíš při svém působení setkával. 
Vidíme, že Ježíš se k potřebnému 
člověku sklání s pochopením a sou-
citem. Své poslání vyjadřuje slovy: 
„Lékaře nepotřebují zdraví, ale 
nemocní“ (Mk 2,17). Jednotlivá 
uzdravení pak zjevují Boží království 
a prorokují o čase, v němž „už nikdo 
nebude říkat: ‘Já jsem nemocný’“  
(Iz 33,24). 

 

 

 Jak vypadá nemoc ve světle Bible? Nemoc je pro člověka výzvou, aby nově 
naslouchal, nově vnímal svou situaci i svůj životní příběh. Na skutečnost je třeba se 
podívat novýma očima. Nemoc člověku připomíná, že život není v jeho moci, že s ním 
nemůže nakládat, jak ho napadne. V nemoci člověk dostává úkol, aby dal svému 
utrpení smysl. Nemoc totiž sama od sebe smyslem nedisponuje, spíše sama boří smysl 
a účelnost, jež člověk ve svém životě objevil.  



Hrozba odlidštění nemocných 
 To, co je dnes z hlediska lidského a duchovního na nemoci asi nejzávažnější, je její 

zúžení na pouhé technické zvládnutí problému. Technickému řešení nemoci hrozí, že 
zapomene uvažovat o nemocném jako o trpící bytosti. Nemocný je ale především 
člověkem, Božím dítětem, a ne jen nějakým „nemocným“!  

 

Jak nemocnému pomoci? 
 Jediná pomoc, kterou můžeme nabídnout, je být nemocnému nablízku, být s ním a 

sdílet jeho slabost a neschopnost, přijmout jeho způsob prožívání dané situace. Ježíš 
sám se ztotožňuje s nemocným: „Byl jsem nemocný, a přišli jste za mnou“ (Mt 25,36). 
Ani v církvi tak není možné pohlížet na nemocného v čistě asistenční perspektivě, ale 
má být přijímán jako nositel důležitého poselství: je třeba mu naslouchat, učit se od něj 
v jeho slabosti. 

  

Spolu s Bohem  
Pro křesťana platí, že „nemůže znát cestu, která by se mohla vyhnout bolesti, ale ví 

o cestě, kterou může projít spolu s Bohem. Bůh není v temnotách nepřítomný, je 
skrytý, takže když ho následujeme, hledáme ho a nacházíme ho nově“. 

  Zpracováno podle knihy Enza Bianchi „Klíčové pojmy křesťanské spirituality“, www.pastorace.cz 
  

koutek pro děti 
 

24. Cyril sestavil pro Slovany novou abecedu - HLAHOLICI a přeložil do ní Písmo svaté 
Cyril s Metodějem se pustili do příprav na svoji misijní cestu do 

Rostislavovy země - na Velkou Moravu. Věděli, že úkol, kterého se 
ujali, nebude snadný. Oba dva se ale velmi těšili na Slovany, mysleli 
na ně každý den, když si v modlitbě povídali s Pánem Ježíšem. Leccos 
se o té krajině a obyvatelích dozvěděli. Například to, že u nich v zimě 
padá sníh a mrzne. Bratři byli zvyklí na slunce, teplo a stále modrou 
oblohu. Nejvíce je překvapilo, že Slované nemají pro svůj jazyk písmo, 
tedy ani abecedu. Ano, naši předkové v této době neuměli číst ani 
psát. Byla jen hrstka bohatých lidí a kněží, kteří zvládli číst a psát 
latinsky nebo řecky. Cyril přemýšlel, jak by svým moravským bratřím 
a sestrám pomohl. Rád by jako dar na přivítanou pro Slovany sestavil 
abecedu šitou přímo na míru jejich řeči. Věděl, že nikdo nedokáže 
vytvořit písmo jen tak, vždyť písmo je Boží dar. Nevymyslel to ze dne 
na den. Pokaždé, když usedal k práci na novém písmu, se přežehnal a 

poprosil Ducha Svatého o pomoc. Kříž nakreslil i na papír. Jednoho dne si v duchu řekl: 
„Co kdyby se písmeno A psalo jako křížek? Je to první písmeno a bude nám připomínat, 
že máme všechno dělat ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého.“ Postupem času 
pak vymyslel, jak se budou psát další písmena, jako je č, š. 

Sestavenou abecedu pojmenoval hlaholice. Do staroslověnštiny - řeči, které 
Slované rozuměli - se pokusil postupně přeložit i to nejcennější, co bratři měli, totiž část 
Písma svatého (Bible) a také texty ke mši svaté. 

Na začátku každé modlitby děláme kříž, také před jídlem, a když začínáme mši svatou. Kříž 
se dělá, abychom si uvědomili, že je tu s námi Bůh, který na nás má vždy čas. Tímto prosíme, aby 
nás všude provázelo požehnání Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. I před tím, než vstaneš z 
postele, se přežehnej. Nezabere to moc času, a přitom si vzpomeneš na Pána Ježíše a pozveš 
ho do dnešního dne. 

 

 



OOOOznamy:znamy:znamy:znamy:    
    

✼ Pomazání nemocných se bude udělovat při mši svaté v pondělí 11. II. 
v 1800 hod. v Hustopečích. K této svátosti může přistoupit ten, kdo je 
nemocný a ten, kdo je starší 60 let. Prosím zájemce o svátost nemocných, 
aby zavčas přistoupili ke svátosti smíření. Prosím nemocné i z ostatních 
farností, aby přijeli do Hustopečí. 
 

✼ Popeleční středa je dnem přísného postu, kdy platí zdrženlivost  
od masa a újma v jídle (zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma 
v jídle od 18 do 60 let). Tímto dnem nám začíná postní doba!  Trvá 40 
dní, nepočítají se neděle (proto se začíná ve středu před první nedělí 
postní). Celá postní doba je časem, v němž se církev zvláště věnuje 
kajícnosti.   

✼ Také v letošní postní době se můžeme zapojit do postní 
almužny. Můžete si vzít papírovou pokladničku, do které 
střádejte. Pamatujme na vdovu z Evangelia, kterou Ježíš 
pochválil, i když vhodila jen asi dva haléře. Příklad: když 
Vám v obchodě vrátí drobné, tak je můžete vhodit do 
pokladničky, děti místo lízátka či čokolády mohou daný 
obnos věnovat na potřebné (tak se učí solidaritě).  
 

✼ Křížové cesty se budeme v Hustopečích modlit v pátky od 1600 hod. 
(zpovídat se bude od 1530 hod. do začátku Křížové cesty) a v neděle  
od 1400 hod.  

 

� Církev se smìjeCírkev se smìjeCírkev se smìjeCírkev se smìje �
 

Manželský pár se rozhodne na chvíli uniknout tuhé zimě a strávit týden na jihu  
u moře. Z pracovních důvodů se stane, že manželka může odletět až o den později. 
Manžel letí napřed podle plánu.  

Jakmile se muž ubytuje v hotelu, pošle své ženě e-mail. Při zadávání e-mailové 
adresy omylem vynechá jedno písmenko a zpráva dorazí na počítač úplně jiné dámy. 
Shodou okolností je to vdova, které právě zemřel manžel. Když si čte elektronickou poštu, 
omdlí...  

Po chvíli vejde do její pracovny syn a najde svou matku v bezvědomí. Zrak mu padne 
na monitor počítače, kde čte:  

Komu: Mé opuštěné manželce  
Od: Tvého muže, který odcestoval dříve  
Zpráva: Dorazil jsem, má nejdražší, v pořádku. Docela už jsem se zabydlel. Vidím, že 

je vše připravené na Tvůj zítřejší příchod. Přeji Ti šťastnou cestu a čekám. Tvůj manžel.  
P.S. Tady dole je opravdu pekelný horko! 



PPPPOOOOŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEB    

od 10. 2. do 17. 2. 2013 
 

Liturgický 
kalendář 

Místo Čas Úmysl mše svaté 

Neděle 
10. 2. 

5. neděle v mezidobí 

Hustopeče 8:00 
Za + Helenu Klézlovou a rodinu Klézlovu, 
Balcarovu a Húdkovu 

Černotín 9:30 
Za + Josefa Hýžu, rodiče, 2 bratry a živou 
rodinu 

Bělotín 11:00 Za + Václava Dvorského a živou rodinu 

Pondělí 
11. 2. 

Panny Marie Lurdské 

Bělotín 14:00 requiem za Jaroslavu Hlávkovou 

Špičky 16:00 volná intence 

Hustopeče 18:00 

Za + Karla a Miladu Sedláčkovy, 
jejich rodiče a dvo 
Za + Aloise a Marii Vránovy, jejich rodiče  
a za bratra Aloise a jeho syna a dvo 

Středa 
13. 2.  

Popeleční středa 
den přísného postu 

Černotín 16:00 
Za + Miladu Rýparovu, + rodiče z obou 
stran a živou rodinu 

Hustopeče 18:00 

Na poděkování za dar zdraví a všechna 
přijatá dobrodiní pro celou rodinu 
a přátele 
Za + rodiče Josefa a Žofii Žemlovy,  
Marii Pavlicovou a živou a + rodinu 

Čtvrtek 
14. 2. 

sv. Valentin 

Bělotín 16:30 volná intence 

Pátek 
15. 2. 

sv. Jiřina 
Hustopeče 

14:00 Requiem za Josefa Rušara 

16:00 pobožnost Křížové cesty 

16:30 

Za Josefa Pavlištíka, rodiče Šenkovy, 
Pavlištíkovy a dvo 
Za Jana Macháně, rodiče Frajsovy, 
Macháňovy a dvo 

Sobota 
16. 2. 

sv. Julijána 
Černotín 17:00 Za živé a + farníky 

Neděle 
17. 2. 

1. neděle postní 

Hustopeče 8:00 
Za Bohumila Kubešu, syna, rodinu 
Kubešovu, Frydrychovu, Janákovu 
a Staňkovu a dvo 

Špičky 9:30 volná intence 

Bělotín 11:00 
Za + Marii Pavelkovou, sourozence, rodiče 
a dvo 

Hustopeče 14:00 pobožnost Křížové cesty 
 

Sbírka z neděle 3. II.: Hustopeče 9.362 Kč, Špičky 3.091 Kč, Černotín 3.069 Kč a  Bělotín 2.809 Kč. 
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 
     ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín v nákladu 340 kusů. Vydává  
P. František Antonín Dostál. 


