
                                    
 
 

 
 
 

  číslo 11.  
   17. březen AD 2013 

 

5. neděle postní 
 

Zpravodaj farností 

Hustopeče nad Bečvou, 
Špičky, 

Černotín, 
a Bělotín 

 
 
 
 
 

        
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
�����Bože,�zjednej�mi�právo,�a�ujmi�se�mé�pře�proti�bezbožnému�lidu,�zbav�
mě�člověka�lstivého�a�zločinného!�Vždyť�ty�jsi,�Bože,�má�síla.� ��

Žl 43,1-2�
   

1. čtení: Iz�43,16-21�����2. čtení:�Flp�3,8-14�����Ev.:�Jan�8,1-11�

Žalm�126��Velkou věc s námi učinil Hospodin,  
naplnila nás radost. 

 

HABEMUS PAPAM FRANCISCUM 
 

Odříkavý a prostý život – pod tímto titulem 
zveřejnil sloupek o právě jmenovaném papeži jeden 
z hlavních argentinských deníků La Naciòn.  

Kardinál Bergoglio bydlel sám v jednoduchém 
bytě, v druhém patře budovy arcidiecézní kurie v Buenos 
Aires, která stojí vedle katedrály. Z oken svého bytu 
mohl – se zřejmým znepokojením – v prosinci 2001 
sledovat vypuknutí hospodářské krize na Plaza de 
Majo, které vyvrcholilo demisí prezidenta Fernanda De 
La Rua. A mohl vidět také násilné represe, které ho 
přiměly k tomu, aby rozhodně protestoval u špiček 
bezpečnostních složek.  

Bergoglio nerad ohromuje publikum svými vystoupeními a prchá před 
jakoukoliv publicitou v médiích. Má však ve zvyku o každých vánocích natočit 
televizní vánoční poselství a poskytovat novinářům texty svých homilií a zpráv, 
napsaných u příležitosti hlavních církevních svátků. Drží se nízko a díky tomu 
se může volně pohybovat mezi lidmi a používat k tomu veřejné dopravní 
prostředky. Často v katedrále zpovídá jako běžný kněz.  

 

papež František 



Po tragickém neštěstí v diskotéce Cromagnon ( v roce 1994 zde při požáru 

zemřelo 194 lidí, 700 jich bylo zraněno, pozn. red. Rádia Vatikán), neúnavně 
procházel městskými nemocnicemi, aby byl nablízku zraněným a rodinám 
obětí.  

Proslavil se tím, že se jeho život vždy a důsledně vyznačoval prostotou.  
Poté, co převzal vedení arcidiecéze, bylo jeho prvním činem založení 

biskupského vikariátu pro výchovu – úřadu, který spravuje polovinu městských 
škol a žáků.  

Ve svých homiliích kardinál Bergoglio opakovaně vyzdvihoval smysl pro 
vlast, který požadoval zvláště po institucích. Ačkoliv je vzděláním chemický 
inženýr, je vášnivým čtenářem argentinských klasiků i současných autorů. 
Přikládal velký význam událostem ekumenické a mezináboženské povahy  
a vždy se jich účastnil, píše vydání La Naciòn ze dne 13. III. 

Převzato z Rádia Vatikán  
 

Modlitba za papeže Františka 
 

Bože, všech věřících pastýři a vůdce, shlédni milostivě na služebníka svého 
Františka, jehož jsi nejvyšším pastýřem Církve své ustanovil; dej mu, prosíme, 
by těm, jež řídí, prospíval slovem a příkladem, aby spolu se stádcem sobě 
svěřeným života věčného dospěl. Skrze Pána našeho Ježíše Krista… 

 

koutek pro děti 
 

 29.  Cyril  se svými žáky putoval  za biskupem do Benátek 

Cyril měl radost z každého pokroku, který dělali jeho žáci. 
Po čtyřech letech usilovné práce ovládali čtení, psaní i počítání. Znali 
nazpaměť mnoho příběhů z Bible, hlavně ty, které se týkaly života 
Pána Ježíše. Byli vytrénovaní i v tom, jak sepsat kázání a dobře ho 
říci, aby ho lidé pochopili a něco si zapamatovali. Mezi všemi žáky 
vynikal Gorazd, na němž bylo vidět nadšení být Božím pomocníkem. 
Cyril poznal, že jsou jeho žáci - mladí muži - připraveni stát se kněžími. 
K tomu však bylo potřeba přijmout svátost kněžství od biskupa. Bratři 
se proto vydali v doprovodu dalších asi čtyřiceti mužů do Benátek, kde 
biskup bydlel. Během cesty jim poskytl pohostinství na svém hradě 
v Mosaburgu kníže Kocel. O bratrech Cyrilovi a Metodějovi mnoho 
slyšel. Když je vítal, prozradil jim, že je také křesťanem a byl by moc 
rád, kdyby v jeho zemi sloužili kněží mši ve staroslověnštině. Kníže proto představil 
bratrům řadu nadaných mladých mužů a poprosil Cyrila, aby je připravili ke kněžství.  
A tak se stalo, že bratři po nějakou dobu vyučovali muže z Kocelovy říše. Když byl čas 
odchodu do Benátek, řekl Cyril: „Kníže, co kdybychom připojili tvé nadané muže k naší 
výpravě. Nebojí se učení a snaží se žít jako Pán Ježíš. Až budeme v Benátkách, 
poprosíme biskupa, aby je i s našimi žáky z Velké Moravy vysvětli na kněze.“ Kníže tuto 



nabídku rád přijal. Početná skupina mladých mužů v čele s Cyrilem a Metodějem pak 
pokračovala směrem do Benátek. 

V dnešním příběhu Cyril s Metodějem dokázali do své party lidí přibrat další muže, 
které potkali. Nenechali si možnost vysvěcení žáků na kněze jen pro sebe. I my se 
můžeme zachovat stejně, např. když ve školní jídelně pozveme si přisednout i někoho 
jiného než jen své nejoblíbenější kamarády/kamarádky, uděláme dvojici ve školce při 
hře i s tím, s kým se tak často nebavíme. 
 

POZVÁNÍ  KE SPOLEČNÉ POUTI PRO ŽIVOT 2013 
Také letos můžeme z našich farností cestovat společně do Prahy, abychom 

vyjádřili podporu ochraně nenarozených dětí. V sobotu 23. III. vyjedeme vlakem 
z Hranic (Ex 152 Jan Perner) v 8:41 hod. V Praze budeme v 11: 53 hod., procházkou 
přes Václavské náměstí dojdeme na 12:30 hod. do kostela sv. Jiljí a budeme slavit 
mši svatou. Následuje pěší pouť s kříži, modlitbou růžence a zpěvem na Mariánské 
náměstí, Národní třídu, až k soše sv. Václava. Zde vyslechneme slovo víry a přij-
meme požehnání. Na závěr zazpíváme Svatováclavký chorál. Odjíždět můžeme opět 
společně vlakem v 16:16 hod.  

Srdečně vás zve J. Vyhnánková, společenství Špičky 
 

Oznamy: 
• K modlitbě křížové cesty s dětmi a mládeží jste zváni do Černotína tuto neděli  

17. III. do farního kostela. Začátek je v 1400 hod. 

• Pobiřmovací setkání se uskuteční v pátek 22. III. v 1900 hod. na faře v Hustopečích 

• Mše svatá na Květnou neděli bude začínat v Hustopečích uprostřed náměstí před 
křížem, kde budou požehnány ratolesti a po té půjdeme průvodem do kostela. 
V Černotíně, ve Špičkách a v Bělotíně začneme před kostelem. 

• Při bohoslužbách na Květnou neděli se budou vybírat pokladničky postní almužny. 

• Farní tábor pro děti se letos uskuteční v termínu od 15. VII. do 21. VII. na faře  
ve Velkém Újezdu. Bližší informace a přihlášky budou v květnu. 

• Sbírka z neděle 10. III.: Hustopeče 4.454 Kč, Špičky 642 Kč, Černotín 1.636 Kč  
a Bělotín 1.698 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 
 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

 

V měsíci únoru jsme doprovodili na věčnost: 
Jan Majkus (Hustopeče) 

Oldřich Vrána (Hustopeče) 
Jaroslava Hlávková (Bělotín) 
  Josef Rušar (Hustopeče) 
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PPPPOOOOŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEB    

od 17. 3. do 24. 3. 2013 
 

Liturgický kalendář Místo Čas Úmysl mše svaté 

Neděle 
17. 3. 

 

5. neděle postní 

Hustopeče 8:00 

Mše k 25 letům úmrtí pana Zdeňka Hynčici 
a 4 roky od úmrtí manželky Ludmily 
Hynčicové, za rodiče Holeňovy, Rušarovy, 
Hendrychovy, Hanuškovy 

Špičky 9:30 
Za + Vlastimila a Marii Hýžovy,  
rodiče z obou stran 

Bělotín 11:00 Za živou a + rodinu Malátovu 

Hustopeče 14:00 pobožnost Křížové cesty 

Pondělí 
18. 3. 

sv. Cyril Jeruzalémský 
Špičky 16:00 

Za + Marii a Františka Vránovy,  
rodiče a sourozence z obou stran  
a živou a + rodinu 
Za + Miroslava Strnadla, rodiče, bratry 
a živou rodinu 

Úterý 
19. 3.  

sv. Josef, snoubenec 

Panny Marie, slavnost 

Hustopeče 16:30 

Za Josefa a Otýlii Pivodovy  
a vnuka Dalibora 

Za + P. Františka Beníčka 

Středa 
20. 3.  

sv. Klaudie 
Černotín 16:00 

Za + Antonína Cagaše, manželku  
a vnuka 

Čtvrtek 
21. 3. 

bl. Serapion 

Bělotín 16:30 Za staříčky Valentovy 

Pátek 
22. 3. 

sv. Epafrodit 
Hustopeče 

16:00 pobožnost Křížové cesty  

16:30 

Za + Marii a Aloise Vránovy,  
rodiče Dohnalovy a živou rodinu 
Za + Bedřicha Šubu, manželku, vnuka 
Luďka Hraba a ostatní + z této rodiny 

Sobota 
23. 3. 

sv. Turibius z Mongroveja 
Špičky  16:00 

Za + Vlastimila Humplíka,  
rodiče z obou stran a živou rodinu 

Neděle 
24. 3. 

 

Květná neděle 

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

Černotín 9:30 
Za + Josefa Stehlíka, manželku, rodiče, 
živou a + rodinu a dvo 

Bělotín 11:00 Za živé a + farníky 

Hustopeče 14:00 pobožnost Křížové cesty 
 

Tel. na faru:  mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040 
Webové stránky farnosti:        http://www.ihustopece.cz/farnost/ 

ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín v nákladu 340 
kusů. Vydává P. František Antonín Dostál. 


