
                                    
 
 

 
 
 

  číslo 9.  
   3. březen AD 2013 

 

3. neděle postní 
 

Zpravodaj farností 

Hustopeče nad Bečvou, 
Špičky, 

Černotín, 
a Bělotín 

 
 
 
 
 

        
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
����Stále�upírám�oči�na�Hospodina,�vždyť�on�mé�nohy�vysvobodí�z� léčky.�
Obrať�se�ke�mně�a�smiluj�se�nade�mnou,�vždyť�já�jsem�tak�sám�a�tak�ubohý! 
 (Žl 25,15-16) 

   

1. čtení: Ex�3,1-8a.13-15����2. čtení:�1�Kor�10,1-6.10-12����Ev.:�Lk�13,1-9�

Žalm�103��Hospodin je milosrdný a milostivý. 
 

S E D I S V A K A N C E 
 

    Ve čtvrtek 28. února ve 20 hod. rezignoval papež Benedikt XVI. 
na svůj úřad papeže (římského biskupa). Nastalo nám údobí, kdy je 
uprázdněný papežský stolec. Kardinálové voliči (do 80 let), kterých 
je 117 budou volit nového papeže. To ale neznamená, že my 
ostatní budeme nečinní. Máme možnost se modlit za dobrou volbu 
nového papeže! A máme také důvod! Proto Vám nabízím modlitbu, 
kterou můžete využít. Prosím trpící a nemocné, aby na tento úmysl 
obětovali v těchto dnech své bolesti.  

P. František 
 

MODLITBA ZA DOBROU VOLBU PAPEŽE 
Bože, věčný pastýři, Ty sám ustavičně řídíš a chráníš svou 
církev: vyslyš naše prosby a dej, ať se naším novým papežem 
stane ten, kdo se Ti líbí svatostí života a bude se o Tvůj lid 
starat s apoštolskou horlivostí a láskou. Pošli nám takového 
pastýře, který zná své ovce a dává za ně svůj život. Bože, dej 
dary svého Ducha všem volícím kardinálům, aby je vedla 
láska ke tvé církvi a věrnost evangeliu. Ať upřímně hledají 
tvou vůli a stanou se Tvým nástrojem pro dobro Božího lidu. 
Ty sám, Bože, ukaž toho, který se jako nový papež stane pro 
nás otcem a světu ukáže cestu k Tobě. Amen. 

Maria, Matko církve, oroduj za nás. 

znak Svatého stolce 
v období sedisvakance 

 
SEDISVAKANCE 

je z latinských slov 
sedes (tzn. křeslo, 
stolec, sedadlo)  
a vacare (tzn. volný, 
prázdný) 



MODLITBA ZA PAPEŽE 
Pane Ježíši, Ty jsi dal Šimonovi nové jméno Petr, to je Skála, a právě na této 

Skále jsi, přes její lidské slabosti, zbudoval svoji svatou církev; brány pekelné  
na ni již déle než dva tisíce let stále útočí, ale přemoci ji nemohou (srov. Mat 16,18). 
  Pane, Ty jsi vložil do Petrových rukou klíče od království nebeského, aby 
bylo i v nebi svázáno, co on sváže na zemi, a rozvázáno v nebi, co on rozváže na 
zemi (srov. Mat 16,19). 

A Petrovi jsi svěřil své ovce, aby právě on byl jejich pastýřem (srov. Jan 21,15–

17), pastýřem celé tvé svaté církve na zemi, dokud Ty sám nepřijdeš, aby ses ujal 
vlády nade vším, co bylo stvořeno (srov. Zj. 20,11). 

Pane, děkujeme Ti za pontifikát Petrova nástupce Benedikta XVI. a prosíme 
Tě, abys jej chránil a žehnal mu i po jeho odstoupení z Petrova úřadu. 

Pane, Ty již víš, koho jsi vybral, aby byl papežem v této tak těžké době. 
Pokorně prosíme, dej, ať kardinálové při nadcházejícím konkláve tuto tvoji vůli 
poznají a uskuteční. Amen. 

 

Pastýřský list biskupů  
k majetkovému narovnání 

Bratři a sestry, milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista (srov. Ef 1,2)  
Na začátku roku 2013, kdy začal platit zákon o majetkovém narovnání, Vás chceme seznámit s širším 

pohledem na tuto skutečnost. Podle sdělovacích prostředků můžeme vypadat jako ti, kteří touží po majetku. 
Odpůrci nám vytýkají, že zrazujeme Kristovu chudobu. Někteří se ptáte, jestli bychom se neměli raději 
všeho majetku vzdát v duchu evangelia, které říká: „Kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty“ (Lk 6,29). 
Tento zákon se však netýká jen restitucí, i když se mu tak říká. Je především o nezávislosti a novém 
způsobu financování církví. Z čeho žila církev před komunismem? Především z vlastního majetku a ze 
státních peněz tam, kde vykonávala službu pro stát, například vedení matrik a výuka ve školách. Významný 
podíl na platech kněží a opravách kostelů měli takzvaní patroni, kteří za to, že významně přispívali, mohli 
spolurozhodovat o umístění kněží.  

Komunistický režim zabral církevní majetek i patronátní práva. Zavázal se platit provoz církve,  
ve skutečnosti však hradil prakticky pouze platy duchovních, které byly nízké. Hlavně však v duchu 
totalitního myšlení zavedl udělování státního souhlasu kněžím k výkonu jejich služby. Komu ho nedal, ten 
jako kněz nesměl působit. Takoví kněží pracovali v továrnách. Kněžská služba bez dovolení státu se 
považovala za trestný čin. Dobré kněze pustili většinou jen do bezvýznamných farností. Měli silný nástroj  
na ovládání církve. Po pádu komunismu byl v roce 1990 zrušen státní dozor nad církvemi a zablokován 
bývalý církevní majetek s příslibem, že se brzy vyřeší i financování církví. Během 20 let jednání byly 
předloženy různé návrhy. Někteří politici chtěli blokovaný majetek dát do veřejného fondu, který by spolu  
s církví spravoval stát, aby mohl dále církev ovládat. Toto řešení by bylo pokračováním státního dozoru nad 
církvemi a církve by navíc nedokázaly uhlídat, aby prostředky z fondu nebyly odvedeny jinam, jak se už  
v minulosti stalo u jiných fondů kontrolovaných státem.  

V rámci předchozích jednání o určení daní či daňových asignacích dospěly jak stát, tak církve  
k názoru, že ani toto navrhované řešení není pro žádnou stranu výhodné. Před pěti lety jsme se dohodli  
s vládou, že nám za zabraný majetek vyplatí finanční náhradu a nechá nás samostatně hospodařit, 
abychom si vydělali na svůj provoz. Bylo dokázáno, že jednáme se státem velkoryse a žádáme méně, než 
je spravedlivé. Dohodli jsme se se všemi církvemi financovanými ze státního rozpočtu, že jim necháme 
takový podíl, aby mohly žít jako dosud. Tehdy ovšem levice zákon zablokovala. Nyní platí zákon, v němž se 
finanční náhrada zmenšila o tu část, která bude vydána naturálně, a zkrátilo se také přechodné období.  



Církev nezbohatne, jak si někteří myslí. Přibude nám starostí a budeme žít ještě skromněji než dnes, 
ale budeme svobodní. Poneseme velkou zodpovědnost, ale nepochybujeme o tom, že mezi věřícími je dost 
poctivých a zdatných odborníků, kteří nám pomohou. Diecéze budou spolupracovat v rámci České 
biskupské konference, ale každá bude hospodařit samostatně a všechny budou počítat s aktivním 
zapojením farností, které ponesou svůj podíl nejen na financování provozu, ale i na platech kněží. Věříme, 
že se nám s Boží pomocí podaří nejen zajistit další financování, ale že také dáme příklad zodpovědného 
hospodaření podle sociální nauky církve, že s křesťanským přístupem k majetku a podnikání pomůžeme 
najít nový hospodářský model, o kterém mluví Svatý otec, když říká: „Ekonomický model, který převažoval 
v posledních desetiletích, usiloval o maximalizaci zisku a spotřeby z individualistického a egoistického 
pohledu, jenž hodnotil člověka jen z hlediska jeho schopnosti vyrovnávat se s požadavky soutěživosti. 
Avšak jiný pohled poukazuje na to, že pravého a trvalého úspěchu člověk dosahuje darováním sebe 
samého, svých intelektuálních schopností a své podnikavosti, jelikož udržitelný, a tedy autenticky lidský 
ekonomický rozvoj stojí na principu nezištnosti jako výrazu bratrství a logiky daru. Tvůrce míru… provozuje 
hospodářskou činnost pro obecné dobro, nasazuje se pro něco, co překračuje jeho vlastní zájem a co je ku 
prospěchu současných i budoucích generací. Tak zajišťuje nejen sebe, ale i důstojnou práci pro druhé  
a jejich budoucnost“ (Poselství ke Dni míru 2013). Můžeme říct, že naše církev je už dnes společenství  
s největším počtem dobrovolníků, kteří s láskou pracují pro Boha, církev i společnost. Rozvíjení  
a prohlubování vztahu ke Kristu, který se celý daroval pro naši spásu, bude pak nejlepší zárukou 
životaschopnosti církve a její užitečnosti pro společnost, která čeká na svůj podíl na Božích darech, jimiž 
jsme zahrnováni.  

Bratři a sestry, děkujeme Vám za důvěru i odvahu ke spolupráci na náročné cestě, která je před námi. 
Prosíme také o vzájemnou modlitbu a každému z Vás ze srdce žehnáme     

 
 

koutek pro děti 
 

 27. Cyril věděl, jak je důležité číst knihy a hlavně Písmo svaté 
Slované z Velké Moravy měli Cyrila a Metoděje velmi rádi a vážili 

si jejich práce. Věděli, že jim na nich záleží. Obdivovali jejich nadšení  
a víru v Boží dobrotu. Bratři nelenošili, ale pracovali, jak jen nejlíp 
uměli. Cyril si vzal na starost výuku nových spolupracovníků. Moc si 
přál, aby z nich vyrostli vzdělaní a bohumilí muži. Ke škole patří 
učebnice a knihy, ze kterých se žáci učí a mohou se k nim vracet. Cyril 
ale žádné knihy neměl a nemohl zajít do obchodu a koupit si je. Proto 
mu nezbývalo nic jiného než večer zasednout k psacímu stolku a při 
svitu svíčky psát knížky pro své žáky. Napsal například krátký příběh  
o tom, jak se podařilo nalézt ostatky sv. Klimenta. Jeho nejznámějším 
dílem je ale Proglas. Někteří znají rádio, které nese stejný název. Cyril 
však takto mnohem dříve pojmenoval předmluvu k překladu evangelií.  
Připomíná báseň, je totiž celá ve verších. Píše se v ní, jak je pro 
člověka krásné a užitečné číst Písmo svaté. Poslechněte si její kousek:  

„Slyšte Slovo, od Boha přišlo, 
slovo, jež krmí lidské duše,  
slovo, jež sílí srdce i rozum.“  

Co tím chtěl Cyril říci? Není divné, že přirovnává čtení Písma svatého k potravě? 
Každý člověk má tělo, které vidíme. Člověk, který dlouho nejí a nepije, hubne, zeslábne 
a vypadá jako nějaká zvadlá květina. V člověku je ale také neviditelná duše, která je 
mnohem důležitější než tělo. Někdy se lidské duši říká srdce. Ta také potřebuje pokrm. 
Ale jaký? Čeho má být plná? Pokoje, radosti, spravedlnosti... A to všechno najdeme  
v Písmu svatém, což je dopis od Boha, ze kterého se dozvídáme, jak na nás Bohu záleží. 

Zkuste si u dnešního oběda říci něco hezkého - pochválit někomu, co se mu povedlo (mamince, že se 

podařil oběd), nebo třeba jen povědět, že jej máte rádi. 

Vaši biskupové  



PPPPOOOOŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEB    

od 3. 3. do 10. 3. 2013 
 

 

Liturgický kalendář Místo Čas Úmysl mše svaté 

Neděle 
3. 3. 

3. neděle postní 
 

Měsíční sbírka 

Hustopeče 8:00 Za živé a + farníky 

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

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

Hustopeče 14:00 pobožnost Křížové cesty 

Pondělí 
4. 3. 

sv. Kazimír 
Špičky 16:00 Za živé a + farníky 

Středa 
6. 3.  

sv. Evagrius 
Černotín 16:00 

Na poděkování Pánu Bohu a P. Marii 
za 75 let života a za živou a + rodinu 
Suchánkovu a Bergerovu a dvo 
Za + rodiče Františku a Karla 
Mojžíškovy, živou rodinu s prosbou  
o Boží požehnání a za rodinu Rekovu 

Čtvrtek 
7. 3. 

sv. Perpetua a Felicita 
Bělotín 16:30 

Za + rodinu Gassmannovu a Orgoňovu 
a živou rodinu a  dvo 

Pátek 
8. 3. 

sv. Jan z Boha 
Hustopeče 

16:00 pobožnost Křížové cesty (vedou biřmovaní) 

16:30 

Za + Miladu Kalichovou, rodiny Kalichovu, 
Hajdovu živou a + rodinu a dvo 
Za Annu Jamborovou, manžela a jejich 
rodiče 

Sobota 
9. 3. 

sv. Františka Římská 
Špičky  16:00 

Za + Anežku Valentovou, manžela, 
dceru a živou rodinu 

Neděle 
10. 3. 

 

4. neděle postní 

Hustopeče 8:00 
Za + Miladu Kalichovou, za + rodiče 
Váňovy, 2 dcery a 2 zetě a živou 
rodinu a dvo 

Černotín 9:30 Za živé a + farníky 

Bělotín 11:00 

Za + rodinu Hanákovu a dvo 
Na poděkování Pánu Bohu za dar 
života s prosbou o další Boží pomoc a 
požehnání 

Hustopeče 14:00 pobožnost Křížové cesty 
 

Sbírka z neděle 17. II.: Hustopeče 3.376 Kč, Špičky 1.114 Kč, Černotín 1.016 Kč a  Bělotín 1.430 Kč. 
Sbírka z neděle 24. II.: Hustopeče 7.399 Kč, Špičky 442 Kč, Černotín 4.431 Kč a  Bělotín 5.354 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. 


