
                                    
 
 

 
 
 

 

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín
 

  
 
 
 
 

        
 

 
 

 
   

�����Pojďme,�klaňme�se�Bohu,�poklekněme�před�svým�tvůrcem,�
Hospodinem!�Neboť�on�je�nás�Bůh.������������������������������(Žl 95,6-7)�
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1. čtení: Iz�6,1-2a.3-8�������2. čtení:�1�Kor�15,1-11����������Ev.:�Lk�5,1-11�
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Žl�138���Budu ti hrát, Hospodine, před anděly. 
 
 

Výzva k přihláškám do semináře 
 

 Drazí bratři a sestry, 
v naší arcidiecézi se už léta pravidelně 

modlíme za kněžská povolání při děkanátních 
poutích a věřím, že se za kněze a za nová 
povolání modlíte i ve vašich farnostech a rodi-
nách. Upřímně děkuji všem, kteří se do těchto 
poutí a modliteb zapojují. Děkuji všem, kteří 
kněžím pomáhají. 

Děkuji rodinám, kde velkoryse přijímají 
všechny děti, kde se kladou základy víry a kde 
se rozvíjejí mladé osobnosti schopné žít pro 
druhé a jít za velkými ideály, kde se učí lásce, 
která nehledá sebe a je věrná i za cenu oběti. To 
jsou první předpoklady, že naše farnosti budou 
i v další generaci živé a budou mít dobré kněze.  

Zvláště chci oslovit Vás, mladí muži, kteří už 
máte maturitu nebo se na ni letos připravujete, 
a už Vás někdy napadla myšlenka na kněžství, 
nebo máte touhu žít pro druhé, prohlubovat své 
přátelství s Ježíšem a pomáhat lidem na cestě 

spásy. Promluvte si s knězem o své životní cestě a hledejte spolu s ním, jestli Bůh 
nevolá také Vás ke kněžství. Pokud byste viděli, že to může být Vaše cesta, můžete u něj 
získat bližší informace o přihláškách. Také je možné navštívit Arcibiskupský kněžský 
seminář v Olomouci, kde se konají setkání pro ty, kteří o kněžském povolání uvažují. 
Přihlášky je třeba odevzdat na arcibiskupství do konce března. 

 S přáním radosti z Kristova přátelství každého z Vás zdraví a všem ze srdce žehná 

 

                                                         5. neděle v mezidobí 
7. únor 2016 

   číslo 6.  
ročník XI. 

 



koutek pro děti 

21. Tajemství 
 

Určitě máš v rodině někoho, s kým si rád povídáš. Kdo je to? (...) Malá Barunka přiběhla na nádraží 
a tam netrpělivě přešlapovala a vyhlížela vlak, který měl přivézt její babičku. Pravidelně, vždy v pátek 
odpoledne přijížděla, aby pohlídala své vnoučky. Oba rodiče totiž v pátek večer odjížděli na zkoušky sboru. 
Barunka se na babičku moc těšila; vždycky měla pro děti nějaké malé překvapení, ale hlavně na ně měla 
dost času. A tak až si společně vyhráli, dala babička oba malé Barunčiny brášky spát a sedla si do širokého 
křesla. Na to už čekala vykoupaná Barunka. Vlezla si k ní na klín, zabalila se do deky a babička vyprávěla, 
jak to bylo dřív. Na dnešní večer byla holčička moc zvědavá. Měla od minula slíbené povídání o tatínkovi, 
o tom, jak se narodil a co všechno dělal, než vyrostl. Barunka se zatím marně snažila z tatínka něco dostat, 
vždycky tvrdil, že si to nepamatuje. Tatínka měla moc ráda, dokonce mu byla i hodně podobná. Konečně 
zjistí, jak to všechno bylo. 

V dnešním evangeliu jsme se vrátili do Nazareta, tam, kde vyrostl Pán Ježíš. Každou sobotu se tam 
scházeli muži v synagóze - domě postaveném pro společné modlitby, aby si poslechli Boží slovo. V každém 
městečku či vesnici měli Židé takovou modlitebnu. My křesťané máme místo synagógy (...). Shromáždění 
Židé byli zvědaví; před nimi se totiž na stupínek postavil známý mladý muž - Ježíš z jejich městečka – 
a přečetl jim kousek textu z knihy proroka Izajáše. Četl o tom, co chce Bůh udělat pro svůj národ, pro 
všechny věřící. Že má v plánu lidi uzdravit, osvobodit je od všeho zlého, co je trápí, že jim chce dát radost, 
která jim bude neustále pomáhat v dobrém životě. Jeho posluchači se už těšili, jak jim bude tato slova 
vysvětlovat, byli zvědaví na jeho názor, jak to všechno bude probíhat. Pán Ježíš dočetl, podíval se na ně 
a prozradil jim velké tajemství. Když se budou dívat na něho, na to, co on dělá a učí, nepotřebují už žádné 
další vysvětlování. Uvidí samotného Boha, který přišel mezi ně a který s velkou mocí každému osobně 
ukáže, jak ho má rád. Prozradil celému shromáždění, že on je ten člověk, na kterého už tisíc let Židé čekají. 

Jaké tajemství bys rád rozluštil ty? (...) 
Aktivita: Pán Ježíš mluvil vždy pravdu a chtěl, aby o něm lidé pravdu znali. Můžeš mu pomáhat třeba 

tím, když mu slíbíš, že už nikdy nebudeš lhát. A že se za něho nebudeš stydět, když se tě někdo zeptá, 
jestli věříš v Boha. Naopak, s radostí takovému člověku o Pánu Ježíši pověz. 

Modlitba: Pane Ježíši, ty jsi Židům v Nazaretě vysvětlil, kdo jsi a co budeš dělat. Prosím tě, abys to 
vysvětlil dalším lidem na celém světě. Hlavně tam, kde se válčí, kde si navzájem ubližují. A mně pomoz, 
abych se nikdy nepřidal k ničemu špatnému. Amen. 

 

 22. Pán Ježíš vidí do srdce člověka 
 

Taky tvoje maminka nějak záhadně pozná, když nemluvíš úplnou pravdu? (...) Jako by ti viděla až do 
bříška. A tobě nezbude než přiznat, jak to přesně bylo. Už se ti to někdy stalo? (...) 

Něco podobného se přihodilo i Ježíšovým posluchačům. Vzpomínáš, jak jsme je minulou neděli 
sledovali? Ve kterém to bylo městečku? (...) Pán Ježíš své rodáky z Nazareta dobře znal, věděl, že se 
občas přetvařují, a tak se rozhodl, že je vyzkouší. K čemu je takové zkoušení vůbec dobré? (...) Ve škole 
musí paní učitelka zkoušet, aby poznala, jestli už celá třída učivo zvládla. Ale proč chtěl Pán Ježíš zkoušet 
dospělé muže? A jak to chtěl udělat? (...) Mužům z Nazareta, kteří seděli kolem něho, začal Pán Ježíš 
povídat známé příběhy z Písma. V těch příbězích Bůh jednal jinak, než si lidé kolem naplánovali. Pán Ježíš 
chtěl vědět, jestli tady v Nazaretě mají všichni Pána Boha opravdu rádi a budou ho poslouchat, i když se jim 
zdají Boží plány těžké nebo jim nerozumějí. Chtěl vědět, jestli Pánu Bohu opravdu věří, jestli vědí, že Bůh 
všechno naplánoval dobře. Ale viděl těm mužům na očích, že je víra v Boží dobrotu moc nezajímá. Tito 
muži chtěli vidět nebo zažít nějaký velký zázrak, aby se pak mohli před ostatními vychloubat. Pán Ježíš 
taky poznal, že se mezi sebou nemají moc rádi. Že Pána Boha málo znají a že jim to vůbec nevadí. Proto 



jim nakonec řekl, že dnes nic překvapivého neuvidí. Vždyť on přece nepřišel dělat zázraky kvůli tomu, aby 
se lidé bavili. Proč je vlastně dělal? (...) 

Ale těm mužům se zdálo, že je Ježíš podvedl a ošidil. Vyskočili ze svých míst, začali křičet jeden přes 
druhého, vyhrožovat mu a vyhnali ho ven. Byli tak rozzlobení, že se chtěli Ježíši za ten údajný podvod 
pořádně pomstít - chtěli ho zabít. Když se někdo moc rozzlobí, přestane jednat správně a vymyslí vždycky 
něco špatného. Tak na sebe nazaretští muži prozradili, že si dělají, co chtějí, a že přikázání Boží pro ně 
nejsou nijak moc důležitá. Vlastně na sebe prozradili, že umějí být zlí. A to se Pánu Bohu nelíbí. Navíc si 
tito lidé kvůli své zlosti ani nevšimli zázraku, který se nakonec přece jen stal. Pána Ježíše sice vyhnali až na 
kopec za město, ale pak nikdo z nich nedokázal zvednout proti Pánu Ježíši ruku a ublížit mu. Pán Ježíš 
prošel jejich středem a odešel od nich zcela zdravý. 

Aktivita: Taky se někdy zlobíš, když nesmíš udělat, co tě právě napadlo? Malé děti dokonce někdy 
zlostí tlučou hračkami nebo i sebou o zem. Přitom ti Bůh právě tímto maminčiným zákazem vzkazuje, že 
máš teď začít přemýšlet trochu jinak a jít udělat něco jiného. Zamysli se, kdy tě rozzlobil nějaký příkaz, 
a promluv si o tom s maminkou nebo tatínkem. Můžeš nakreslit, jak je člověk legrační, když se vzteká. 

Modlitba: Prosím tě, Pane Ježíši, dej mi odvahu promluvit si vždycky o tom, co se mi nelíbí, s někým, 
koho mám rád. A napověz mi, co je lepší než vztek, který mě občas popadne. Prosím také o sílu, abych to 
lepší pak udělal. Amen. 

 
 

Ohlášky: 
❄ 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. Proto se vyhýbáme veřejným zábavám a tanci.  

❄ 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 v Porubě a v Miloticích budou bývat v neděli ve 1400 hod. 
V Černotíně budou 40 minut přede mší svatou. 

❄ Svátost smíření v Hustopečích bude v pátek od 1530 do 1600, kdy začne křížová 
cesta. 

❄ Modlitební společenství bude v pátek 12. 2. od 17:30 do 19:30 h. na faře 
v Hustopečích. Zveme všechny zájemce o společnou modlitbu a četbu Písma 
svatého. 

❄ Pomazání nemocných se bude udělovat v tomto týdnu při mších svatých ve všední 
dny. K této svátosti může přistoupit ten, kdo je nemocný a ten, kdo je starší 60 let. 

❄ Farní den v Černotíně se uskuteční v neděli 28. 2. Ve 1400 hod. začne křížová cesta, 
potom bude následovat přátelské posezení, prezentace a povídání o Svaté Zemi. 

 



POŘAD BOHOSLUŽEB 
od 7. 2. do 14. 2. 2016 

 
 

Liturgický 
kalendář 

Místo Čas Úmysl mše svaté 

Neděle 

7. 2. 
5. neděle v mezidobí 

Měsíční sbírka 

Hustopeče 8:00 Za živé a † farníky 

Černotín 9:30 Za † Antonı́na Alána, manželku a dvo 

Bělotín 11:00 Za † Josefa Dostalíka a živou rodinu 

Pondělí 
8. 2.  

sv. Jeroným Emiliani 
Špičky 16:30 

Za rodinu Vaculovu a Duchoňovu  
na poděkování za dar zdraví s prosbou  
o Boží požehnání 

Středa  
10. 2. 

Popeleční středa 
den přísného postu 

Černotín 16:30 
Za † Josefa Hýžu, rodiče, 2 bratry, dvo  
a živou rodinu 

Hustopeče 18:00 

Za † Miladu Kalichovou, za † rodiče 
Váňovy, 2 dcery, 4 zetě, syna Antonína  
a živou rodinu 
Za † rodiče Konečné, 3 syny, živou rodinu 
Váňovu a dvo 

Čtvrtek  
11. 2. 

Panny Marie Lurdské 
Bělotín 16:30 Za † maminku 

Pátek  
12. 2. 

sv. Eulálie 
Hustopeče 

16:00 pobožnost Křížové cesty 

16:30 

Za živou a † rodinu Hubovu a Hrabinovu  
a dvo 

Za živou a † rodinu Manovu, dědáčka a dvo 

Sobota
13. 2. 

sv. Kateřina Ricciová 
Černotín 17:00 

Za † kněze Jaroslava Rušara, rodiče  
a sourozence 

Neděle 

14. 2. 
1. neděle postní 

Hustopeče 8:00 
Za živou a † rodinu Balcarovu, Klézlovu  
a Hudkovu a dvo 

Špičky  9:30 Za živé a † farníky 

Bělotín 11:00 Za † rodiče a dvo 

Hustopeče 16:00 pobožnost Křížové cesty 

 
Církev se směje 

 
„Mirku, skloňuj slovo chléb.“ „Kdo, co?“ „Chléb.“ „S kým, s čím?“ „Se salámem.“ „Komu, 

čemu?“ „Mně.“ 
 

Přijde malý Pepík ze školy domů a povídá: „Dostal jsem tři pětky.“ „A z čeho?“ ptá se 
maminka. „Z ničeho nic!“ 

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.  


