
                                    
 
 

 
 
 

 

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín
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Pojďme,� klaňme� se� Bohu,� poklekněme� před� svým�

tvůrcem,�Hospodinem!�Neboť�on�je�nás�Bůh.�                                   (Žl 95,6-7)�
 

1. čtení: Iz�58,7-10�������2. čtení:�1�Kor�2,1-5������Ev.:�Mt�5,13-16�

Žalm�112��Spravedlivý září v temnotách jako světlo. 
 

PŘESPŘÍLIŠ MILOVANÉ DĚTI 
SE NENAUČÍ MILOVAT 

Milovat děti nestačí. Je nutné, aby si děti rodičovskou lásku uvědomovaly 
a aby se na ni už odmalička učily odpovídat tím, že „dají něco ze sebe“. Pokud se 
to nenaučí, budou si náklonnost a uznání stále dětinsky nárokovat jako 
samozřejmost a budou přesvědčeny, že mají právo dostat vše, po čem zatouží a co 
jim přináší uspokojení, aniž by to musely jakkoli oplatit. Oplácet dobré dobrým 
není samozřejmost, člověk se pro to vždy musí svobodně rozhodnout. 

Aby děti lidsky dozrály, musíme od nich jako rodiče vyžadovat jejich lásku. 
Je naprosto správné, když se rodiče nesmíří s tím, že je děti berou jen jako 

poskytovatele bezplatných služeb. Není možné, aby 
rodiče pro děti začali existovat teprve tehdy, když 
zrovna něco potřebují a aby jim čtyřka ve škole 
prošla, jako by se nic nedělo... 

Poslušnost je odpovědí na láskuPoslušnost je odpovědí na láskuPoslušnost je odpovědí na láskuPoslušnost je odpovědí na lásku    
Poslušnost, která je odpovědí na něčí lásku, 

vytváří vztah, blízkost, spojenectví, sounáležitost. 
Na rozdíl od podrobenosti se poslušnost nerodí 
ze strachu, ale z důvěry v lásku druhého člověka. 
Zkušenost s láskou umožňuje odpovědět na ni 
vstřícně a s touhou se poučit. 

Opovrhování autoritami („Proč bych měl dělat 
to, co mi říkáš?“ „Kdo ti dal právo něco ode mě po-
žadovat?“) je možná dnes tak časté právě proto, že lidem 
chybí zkušenost s autoritou, která je podložena láskou. 

5. neděle v mezidobí 
9. únor AD 2014 

   číslo 6. 
ročník IX. 

 

vzor křesťanských rodin 
Svatá Rodina 



Tučňáci nebo nádobí?Tučňáci nebo nádobí?Tučňáci nebo nádobí?Tučňáci nebo nádobí?    
Co myslíte, je správné žádat po dětech, aby postupně přebíraly za náš 

vzájemný vztah zodpovědnost? Je správné chtít po nich, aby nás respektovaly? 
Aby si uvědomovaly, že naše energie, čas, peníze a vstřícnost mají jisté meze, 
a aby nám pomáhaly, když je třeba? 

Mnoho mladých lidí chvályhodně usiluje o záchranu planety země nebo 
posledních antarktických tučňáků, ale vůbec je nenapadne pomoci s nádobím 
mamince, kterou naprosté vyčerpání ohrožuje zrovna tak. Jistě nebude v pořádku, 
když naše děti začnou mýt nádobí teprve tehdy, když maminka vážně onemocní.  

Milovat děti tedy nestačí. Je potřeba naučit je milovat ostatní. 
Převzato www.vira.cz 

 

koutek pro děti 

 23. Josef chtěl zjistit, jestli bratři změnili své chování a litují toho, co způsobili 
Bratři přivedli do Egypta svého nejmladšího bratra Benjamína. Při zpáteční cestě 

k Jakubovi je dostihl egyptský dozorce a zjistil, že v pytli s obilím, který vezl Benjamín, 
byl schovaný stříbrný pohár. Bratři se proto vrátili zpět do Egypta.  

Bratři se opět vydali na cestu a šťastně dorazili do Egypta. Tam 
také všechno dobře proběhlo. Byli zavedeni do královského paláce. 
Setkali se opět se svým bratrem Simeonem. Josef se k nim tentokrát 
choval přátelsky. Vždyť měl v sobě velikou radost. Když uviděl 
Benjamína, radostí plakal. Rychle však odběhl do jiného pokoje, aby 
bratři neviděli jeho slzy. Pak jim nechal vystrojit velikou hostinu. Když 
celí roztřesení vešli k prostřenému stolu, překvapilo je, že je rozesadili 
podle věku. „Jak se jen mohl dovědět, jak se po sobě narodili?" divili 
se mezi s sebou. Největší porce dostával na Josefův příkaz Benjamín. 

Po hostině, když všichni usnuli, nechal Josef naplnit všechny 
prázdné pytle svých bratří obilím a tajně vložit do Benjamínova pytle 
stříbrný pohár, ze kterého při hostině pil. Bratři neměli ani tušení, co 
se stalo. Druhého dne brzy ráno se vydali na cestu domů. Měli radost, že vše dobře 
dopadlo. Žádný z bratrů jim nechybí a vezou dostatek obilí pro celou rodinu. Cesta jim 
rychle ubíhala. Spěchali, jak jen mohli, aby už byli doma a mohli potěšit otce Jakuba. 

Najednou uviděli, jak k nim z dálky míří jezdec na koni. Když přijel blíž, poznali 
v něm služebníka egyptského správce. „Stůjte! Co jste to udělali? Jak jste se mohli 
opovážit ukrást stříbrný pohár mého pána?" křičel, když k nim odrazil. Bratři se moc 
polekali. Služebník narychlo prohledal jejich zavazadla. Rozvazoval jeden pytel s obilím 
po druhém. Když otevřel pytel, který patřil Benjamínovi, zaleskl se ve slunci hledaný 
pohár. Bratři hrůzou strnuli. 

Marně se Benjamín obhajoval, že to neudělal. Nic mu nepomohly jeho prosby 
o smilování. Musel zpět do Egypta. Bratři to tak ale nechtěli nechat. Nebyli už tak zlí 
jako kdysi. Záleželo jim na tom, aby se domů za otcem Jakubem vrátili všichni 
a Benjamín především. Proto Benjamína neopustili a šli s ním zpět do Egypta. Chtěli 
tam prosit Josefa, aby se mohl Benjamín vrátit k jejich otci. Otec by totiž z velkého 
smutku umřel. 



Bratřím záleželo jednomu na druhém a především na jejich tatínku Jakubovi. Pán 
Bůh i nám dal rodiče a sourozence ne proto, abychom se pořád prali a záviděli si, kdo 
co má a co umí, ale abychom si pomáhali a dělali tak radost svým rodičům a příbuzným. 
Zkus se sourozenci připravit rodičům nějaké překvapení, které jim udělá radost. 

 

Zázrak (část II.) 
Zázrak a přírodní zákony 

Někdy se namítá, že je nelogické, aby Bůh při konání 
zázraků porušoval zákony přírody, které sám stanovil. 
To je ale nemístné absolutizování přírodních zákonů, jako 
by tyto zákony samy byly příčinou přírodních dějů. Zatím 
je to ale naopak: člověk pozoruje působení přírodních sil 
a sám formuluje zákony, aby se v přírodě lépe orientoval. 
Tyto zákony popisují, jak se věci obvykle dějí za působení 

známých příčin. Přírodní zákony nedávají přírodním silám nedotknutelnost, 
ale spíše jsou pro nás určitou šablonou. Zázraky neruší přírodní zákon, ale před-
pokládají jej a přidávají k němu jen nové síly, které s sebou nesou zákonitě nové 
účinky. Zázrak by byl nemožný jen v případě, že by bylo vyloučeno působení 
nových sil vycházejících od Boha. Klasické deterministické pojetí přírodních 
zákonů je v posledních letech oslabováno. Především v oblasti jaderné fyziky 
se aplikuje teorie statistiky a pravděpodobnosti, takže nadsazeně je možno říct, 
že takto formulované zákony nejsou jisté, ale pouze nejvýše pravděpodobné. 
Přeženeme-li tento pohled, nemůžeme vyloučit, že voda v nádobě ohřívané 
na vařiči zmrzne, místo aby se začala vařit. Pravděpodobnost tohoto jevu je sice 
nesmírně malá, nicméně statistický přístup ji nevylučuje. Přírodní zákon se tak 
neruší, jen by se odhaloval další, za ním ukrytý zákon. Do tohoto pojetí pak velmi 
dobře zapadá vnímání zázraku jako znamení, jak jej také zná a podává Bible, jež 
je knihou plnou zázračných událostí svědčících o Boží moci. 

(P. Pavel Konzbul) 

Církev se smìjeCírkev se smìjeCírkev se smìjeCírkev se smìje  
Kněz praví na mši svým věřícím: „Příští neděli budu kázat o lži a chci, abyste si 

všichni přečetli sedmnáctou kapitolu Markova evangelia.“ O týden později se před 
kázáním ptá z kazatelny, kdo všechno četl sedmnáctou kapitolu. Zvednou se ruce všech 
přítomných. Kněz s úsměvem povídá: „Marek má jen šestnáct kapitol. Takže teď začnu 
kázat o hříchu lži…“  

OhlášOhlášOhlášOhlášky:ky:ky:ky:    
� 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.  



PPPPOOOOŘŘŘŘAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEB 

od 9. 2. do 16. 2. 2014 
 

Liturgický 
kalendář 

Místo Čas Úmysl mše svaté 

Neděle 
9. 2. 

 

5. neděle v mezidobí 

Hustopeče  8:00 
Za † Jana Škodu, rodiče z obou stran  
a syna Dalibora 

Černotín 9:30 Za † Stanislava Podzemného, vnuka a dvo 

Bělotín 11:00 
Za † Františka a Boženu Erlovy, 
syna Josefa, vnuka Františka, dvo  
a prosbu o zdraví 

Pondělí  
10. 2.  

sv. Scholastika,  
památka 

Černotín 14:30 Requiem 

Špičky 16:30 
Za † Stanislava Maléře, manželku,  
vnuka Davida a živou rodinu 

Středa  
12. 2.  

sv. Eulálie 
Černotín  16:30 Za ctitelky Panny Marie Lurdské 

Čtvrtek 
13. 2. 

sv. Kateřina Ricciová 
Bělotín  16:30 Za † Věru Orságovou, manžela a syna 

Pátek 
14. 2. 

sv. Valentin 

Hustopeče  16:30 

Na poděkování za dar zdraví s prosbou 
o další Boží požehnání a ochranu, 
 za † manžela a živé a † z rodiny 
Vinklárkovy a Jamborovy 
Za + Antonii Hubovou, manžela Karla 
 a živou rodinu 

Sobota
15. 2. 

sv. Jiřina 
Černotín 17:00 

Za P. Jaroslava Rušara, rodiče, sourozence 
a dvo 

Neděle 
16. 2. 

 

6. neděle v mezidobí 

Hustopeče  8:00 Za živé a † farníky 

Špičky 9:30 
Za † rodiče Josefa a Marii Menšíkovy  
a sourozence Josefa,  Marii a Annu 

Bělotín 11:00 Za živé a † farníky 
    
    
    
    
    
    

S b í r k y : Hustopeče Špičky Černotín Bělotín 

3. neděle v mezidobí Kč 4.174,- Kč 763,- Kč 1.329,- Kč 1.145,- 

Uvedení Páně do chrámu Kč 9.183,- Kč 2.440,- Kč 3.464,- Kč 2.537,- 
    
    

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.    
    
    
    
    
    

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.  


