
                                    
 
 

 
 
 

 

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín
 

  
 
 
 
 

        
 

 
 

 
 

�����Mé� srdce� k� tobě�mluví,� má� tvář� tě� hledá:� Hospodine,�
hledám�tvou�tvář.�Neskrývej�svou�tvář�přede�mnou.�   
                           (Žl 27,8-9)�

 

1. čtení: Gn�12,1-4a���������2. čtení:�2�Tim�1,8b-10�������Ev.:�Mt�17,1-9�
Žalm�33��Ať spočine na nás, Hospodine;  

tvé milosrdenství. 
 

Hospodaření farností za rok 2013 
Drazí bratři a sestry, 

v měsíci březnu se uzavírá účetní rok, a proto bych Vás chtěl seznámit s výsledky 
hospodaření jednotlivých farností. 
 

NÁKLADYNÁKLADYNÁKLADYNÁKLADY    
 Hustopeče n/B Špičky Černotín Bělotín 

Bohoslužebné výdaje a spotřeba energií Kč 164.180,- Kč 14.422,- Kč 18.769,- Kč 97.739,80 

Opravy, služby a udržování budov Kč 312.191,- Kč 1.935.728,21 Kč 125.229,- Kč 1.322.918,- 

Daň z nemovitosti Kč 977,- Kč 424,- Kč 1.929,- Kč 2.738,- 

Dary a jiné odvody Kč 100.729,- Kč 9.023,- Kč 20.351,- Kč 8.903,- 

Odpisy dlouhodobého majetku Kč 18.838,- --- --- --- 

Sbírky k odeslání Kč 30.810,- Kč 3.928,- Kč 16.942,- Kč 12.551,- 

Náklady celkem Kč 627.725,- Kč 1.963.525,21 Kč 183.220,- Kč 1.444.849,80  
 

VÝNOSYVÝNOSYVÝNOSYVÝNOSY    
 Hustopeče n/B Špičky Černotín Bělotín 

Tržby z prodeje služeb - nájem Kč 655,- Kč 12.000,- Kč 13.536,- Kč 94.142,- 

Kostelní sbírky a ostatní příjmy Kč 402.131,91 Kč 98.967,55 Kč 119.087,57 Kč 135.180,89 

Přijaté dary a sbírky k odeslání a jiné Kč 342.810,- Kč 83.928,- Kč 86.942,- Kč 909.551,- 

Náklady celkem Kč 745.596,91 Kč 194.895,55 Kč 219.565,57 Kč 1.138.873,89  

Porovnání výnosů a nákladů 

Výsledek hospodaření za rok 2013 Kč 117.871,91 Kč -1.768.629,66 Kč 36.345,57 Kč – 305.975,91 
       

Farnost Špičky má půjčku 1.600.000,-- a farnost Bělotín má půjčku 300.000,-- 
(oboje z Arcibiskupství).  P. František Antonín Dostál, správce farností 

2. neděle postní 
16. březen AD 2014 

   číslo 11. 
ročník IX. 

 



koutek pro děti 

28. Malý Mojžíš byl zachráněn před smrtí  
– stal se z něj egyptský princ 

Malý Mojžíš byl zachráněn před smrtí. Jeho maminka ho položila v košíku do 

řeky Nil. Hospodin Mojžíše chránil a z Mojžíše se stal egyptský princ.  
V té době, kdy Izraelité museli těžce pracovat jako otroci 

v Egyptě, se stalo něco velmi důležitého. Do jedné rodiny se narodilo 
třetí miminko, které mělo pro všechny Izraelity velký význam. Když 
ho jeho maminka Jokebed porodila a zjistila, že je to chlapec, byla 
velice smutná. Víte proč? Faraón totiž rozkázal svým vojákům, aby 
všechny narozené izraelské chlapce hodili do řeky Nil. Když maminka 
viděla, jak je chlapec krásný, nechtěla, aby mu někdo ublížil,  
a skrývala ho před vojáky. Dlouho ho ale takto ukrývat nemohla, 
protože pláč miminka nejde utajit. Co si teď počít? Napadlo ji, že pro 
chlapečka vyrobí košík, ve kterém by plaval po vodě jako na loďce. 
Pustila se do práce. Upletla košík z rákosí, vymazala ho pryskyřicí  
a asfaltem, aby se dovnitř nedostala voda. Se slzami v očích pak 
miminko uložila do košíku a položila jej do rákosí na břehu řeky Nil. 
Jeho starší sestra Miriam dostala za úkol se postavit opodál, aby 
dávala pozor, co se bude s děťátkem dít. 

Miriam brzy zaslechla, jak se k řece blíží hlouček krásně oblečených mladých dam. 
Byly to služebnice, které doprovázely faraónovu dceru - princeznu. Ta se chtěla v řece 
Nil vykoupat. 

Miriam se prudce rozbušilo srdce, když uviděla, že se princezna zastavila u řeky  
a ukazovala na místo s košíkem. „Podívejte se,“ řekla princezna, „tam v rákosí leží košík. 
Přineste ho.“ Jedna její otrokyně se brodila kousek vodou, vzala košík a podala ho 
princezně. Když ho princezna otevřela, uviděla krásného kloučka, který plakal. I když 
poznala, že je to miminko Izraelitů, a těch si Egypťané nemají všímat, hned se do něj 
zamilovala a chtěla si ho nechat. 

Miriam, která zatím byla tichá jako myška a krčila se v úkrytu za rákosím, sebrala 
odvahu, přišla k princezně a zeptala se jí: „Chtěla byste pro toto miminko nějakou 
chůvu?“ „Ano,“ řekla princezna. Miriam na nic nečekala a přivedla svou maminku. 
Princezna pak mamince Jokebed svěřila chlapce, kterému dala jméno Mojžíš. To 
znamená „vytažený z vody“. 

 

Mojžíšova maminka musela mít velkou důvěru v Boha, že se o Mojžíše postará, 
když tak malé miminko uložila do košíku mezi rákosí. A Hospodin Mojžíše opravdu 
ochránil. Poslal k němu princeznu, která ho měla moc ráda a starala se o něj. O nás se 
také starají nejen rodiče, ale i Bůh. Rodiče s námi přece nejsou pořád. Bůh ale ano. 
Dokážeme mu za to poděkovat? 

    

Církev se smìjeCírkev se smìjeCírkev se smìjeCírkev se smìje  
 

„Poslouchaj, Kohn, co by dělali, kdyby narazili v poušti na lva?“ „Vzal bych flintu a zastřelil 

ho.“ „A kdyby neměli flintu?“ „Tak ho picnu revolverem.“ „A kdyby neměli revolver?“ „Tak ho 
uškrtím páskem.“ „A co když nemaj pásek?“ „Tak mu narvu kožich do chřtánu a zadusím ho.“ „Ale 
jdou, Kohn, na poušti takový vedro, kde by vzali kožich?“ „Hele voni, Roubíček, komu vlastně 

fanděj, mně a nebo tý bestii.“ 



Úvaha k výročí pontifikátu papeže Františka 
13. III. 2014 jsme si připomněli první výročí zvolení Svatého Otce 

 

Sním o církvi, která…Sním o církvi, která…Sním o církvi, která…Sním o církvi, která…    
A právě v této optice je třeba se dívat i na církevní 

reformu, kterou papež započal. Jestliže se periferiemi 
míní také místa, kde není přítomný smysl života  
a evangelium, má se veškeré jednání církve přizpůsobit 
tomu, aby lidé na těchto místech mohli s Bohem setkat. 
„Sním o misijním rozhodnutí, které bude schopné 
všechno proměnit, aby se zvyklosti, styly, harmono-
gramy, slovník i všechny církevní struktury staly 
přiměřenou cestou k evangelizaci současného světa … 

Je nutné, aby se ´vycházení´ stalo trvalým postojem aktérů pastorace,“ píše 
František v exhortaci Radost evangelia. Misijní rozměr je papeži tak drahý, 
že o několik odstavců dále dodává, že dává přednost „církvi otlučené, 
zraněné a špinavé proto, že vyšla do ulic,“ před církví, „která je nemocná 
svou uzavřeností a pohodlností, s níž lne ke svým jistotám.“ Na jiném místě 
říká, že „Bůh nás bude soudit podle toho, jak jsme jednali s těmi 
nejpotřebnějšími“. S potřebnými v hmotném i duchovním slova smyslu.  
 

Srdce pontifikátu a BoSrdce pontifikátu a BoSrdce pontifikátu a BoSrdce pontifikátu a Boží srdceží srdceží srdceží srdce    
Můžeme se právem ptát: Kde bere papež oporu 

pro své úvahy? Jakou oporu mají v evangeliu? A zde 
možná stojíme před jádrem poselství nového 
pontifikátu, je-li dovoleno to tak říci. Odpovědí může 
být zmíněné setkání s kněžími. Podle Františka církev 
již několik desítek let prožívá dobu milosrdenství. 
S odvoláním na slova Jana Pavla II., podle kterého 
„světlo Božího milosrdenství … bude osvěcovat 
putování třetího tisíciletí“ současný pontifik uvádí, že 
zjevení Božího milosrdenství patří mezi intuice, které 

Bůh odkázal lidem naší doby. A na tento odkaz nesmí církev zapomenout.   
Bůh, který ve svém milosrdenství (aktivně) hledá člověka, zraněného, 
hledajícího, tápajícího. Zde je jádro gest i slov papeže Františka. Z tohoto 

středu vychází a jejím obrazem se stávají jeho styl vedení církve, 

komunikace, života. 

„Něha a milosrdenství jsou srdcem vašeho poselství …“ řekl papeži jeden 

novinář. František odpověděl: „…a také evangelia. Je to jádro evangelia. 
Jinak by se nerozumělo Ježíši Kristu, něze Otce, který ho posílá, aby nám 
naslouchal, uzdravoval nás a spasil.“  

Tiskové středisko České biskupské konference 
 



PPPPOOOOŘŘŘŘAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEB 

od 16. 3. do 23. 3. 2014 
 

Liturgický 
kalendář 

Místo Čas Úmysl mše svaté 

Neděle 
16. 3. 

 

2. neděle postní 

Hustopeče  8:00 Za Františka Hajdu, dvoje rodiče  
a živou rodinu 

Špičky 9:30 Za † Josefa Kundráta, otce a živou rodinu 

Bělotín 11:00 Za † Anežku a Josefa Hošťálkovy 

 Hustopeče  14:00 pobožnost Křížové cesty 

Pondělí  
17. 3.  

sv. Patrik 

Hustopeče 14:30 Requiem za † Oldřicha Vaculu 

Špičky 16:30 
Za † Miroslava Strnadla, rodiče, bratry  
a živou rodinu 

Středa  
19. 3.  

sv. Josef, snoubenec 
Panny Marie  

slavnost 

Černotín  16:30 
Za † Josefa Stehlíka, rodiče,  
živou a † rodinu a dvo 

Hustopeče 18:00 

Na poděkování P. B. u příležitosti životního 
jubilea 60 let, s prosbou o dar zdraví  
a další Boží pomoc a  požehnání 

Za † Josefa a Otýlii Pivodovy a jejich rodiče 

Čtvrtek 
20. 3. 

sv. Klaudie 
Bělotín  16:30 Za živé a † farníky 

Pátek 
21. 3. 

bl. Serapion 
Hustopeče  

16:00 pobožnost Křížové cesty 

16:30 
Za † Annu Jamborovou, manžela a rodiče 

Za živou a † rodinu Biskupovou  
a Kremlovou 

Sobota
22. 3. 

sv. Epafrodit 
Špičky 16:00 

Za Josefa Vozáka, rodiče z obou stran,  
† bratra, † švagry a živou a † rodinu 

Neděle 
23. 3. 

 

3. neděle postní 

Hustopeče  8:00 
Za Josefa Vránu, rodiče z obou stran,  
živou a † rodinu a dvo 

Černotín 9:30 
Za † Františku Trtíkovou, † manžela, syna, 
dceru a zetě a za živou a † rodinu Trtíkovu 
a Šváčkovu 

Bělotín 11:00 Za živé a † farníky 

Hustopeče  14:00 pobožnost Křížové cesty 

Ohlášky: 
• Křížové cesty v Porubě a v Miloticích budou bývat v neděli ve 1400 hod. 
• Zkouška malé schóly proběhne ve čtvrtek 20. 3. v 1600 hod. v muzikantské zkušebně. 
• Svátost smíření v Hustopečích bude v pátek od 1530 do 1600, kdy začne křížová cesta. 
• Setkání biřmovanců proběhne v pátek v 1900 hod. na faře v Hustopečích. 
• Ministrantská schůzka proběhne v sobotu 22. III. v 1000 hod. na faře v Hustopečích. 

 

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.  


