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     3. neděle velikonoční 

Zpravodaj farností 
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�����Jásejte� Bohu,� všechny� země,� opěvujte� slávu� jeho� jména,� vzdejte�mu�
velkolepou�chválu.�Aleluja.�

Žl 66,1-2���
   

1. čtení: Sk�5,27b-32.40b-41������2. čtení:�Zj�5,11-14�������Ev.:�Jan�21,1-19�
�

Žalm�30�Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě 
vysvobodil. 

 

Jistota spasení? 
 

Může si být křesťan opravdu jist tím, že je a bude spasen? Vědět o vlastní spáse 
je trochu něco jiného, než možnost ztratit spásu. Tuto jistotu, že jsem Bohem zachráněn 
a tuto spásu nemůžu ztratit, křesťan vposledku nemá. K tvrzení, že křesťané mají 

„absolutní“ jistotu spásy bez ohledu na to, co dělají, 
promlouvá velmi ostře Pavlovo varování: 
 Považ dobrotu i přísnost Boží: přísnost k těm, 
kteří odpadli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li 
se jeho dobroty držet. (Řím 11,22) 
 V Písmu existují místa, která hovoří o našem 
přebývání v Boží milosti a která je jistě zapotřebí brát 
vážně. Tato místa ovšem nemohou být vytržena 
z kontextu evangelní zvěsti a nemají nás zpokrytečtit 
vůči nám samým. Ježíš říká: 

Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo 
činí vůli mého Otce v nebesích. (Mt 7,21) 
 Katoličtí křesťané se nebojí, že spásy nedosáhnou, nežijí ve stresu, že se jim záchrany 
a věčného života nedostane. To by byl klamný pohled. Přátelství s Bohem a potažmo 
i spásu lze ztratit, pokud člověk toto přátelství s Bohem přeruší těžkým, tj. skutečně 
závažným, hříchem. To nejsou všednodennosti a člověk, který žije životem z víry, jen stěží 



do podobného hříchu upadne bez dobrovolného souhlasu. A katolická církev ani neučí, že 
člověk nemůže v žádném případě jistotu vlastní spásy (ať současného stavu spásy, nebo 
definitivní spásy v budoucnu) mít. 

Křesťan může důvěřovat tomu, v jakém stavu s Bohem v současnosti žije. Jistotu 
vlastní spásy křesťan může brát ze slova, které k němu Bůh promlouvá, a to např. 
i v setkáních, která nazýváme svátostmi a kde Bůh člověka zahrnuje svou milostí (tj. darem 
aktuální záchrany). Jistotu v to, že jsem nezpronevěřil dar vlastní spásy mohu také upevnit, 
zkoumám-li svůj život ve světle Božího slova – např. oněch pasáží, která nalezneme 
v 1. listu Janově: 
 Podle toho lze rozeznat děti Boží a děti ďáblovy: Není z Boha, kdokoliv nečiní 
spravedlnost a nemiluje svého bratra. (1 Jan 3,10) 

Řekne-li někdo: „Já miluji Boha“, a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo 
nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. (1 Jan 4,20) 
 V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání 
nejsou těžká, neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo 
svět, je naše víra. (1 Jan 5,3–4) 

Dle www.vira.cz 
 

koutek pro děti 
 

 3 3 .  C y r i l  v s t o u p i l  v  Ř í m ě  d o  k l á š t e r a ,  k d e  z e m ř e l 
V Římě se ukázalo, že je Cyril velmi nemocný. Po všech těch 

událostech, svěcení jeho žáků na kněze, schválení mše svaté 
ve staroslověnštině, zaklepal na dveře jednoho kláštera a prosil, zda 
by jej mniši přijali mezi sebe. Ti souhlasili, a tak si mohl Cyril 
obléknout mnišské roucho. Teprve tam přijal jméno, pod kterým ho 
známe dnes. Původně se jmenoval Konstantin. Nemoc se rychle 
zhoršovala. Cyril věděl, že se blíží jeho poslední den na tomto světě. 
Nechal si proto k lůžku zavolal své žáky - novokněze a bratra 
Metoděje. Všichni kolem byli překvapení, že Cyril nebyl smutný, 
nenaříkal, ale nahlas děkoval Pánu Bohu za všechno, co mu v životě 
dal. Dokonce všechny přítomné povzbuzoval, aby nebyli smutní, 
až zemře, vždyť se těší do nebe. Nakonec se obrátil na Metoděje 
se slovy: „Můj drahý bratře, jako dvojspřeží jsme táhli spolu jeden 
pluh a vyorali brázdu. Vím, že by ses moc rád vrátil domů do kláštera na hoře Olymp. 
Prosím, nesmíš opustit lidi, které nám Bůh svěřil. Vrať se na Moravu, vyučuj a veď 
Moravany k našemu Bohu. Nebude to snadná práce, možná zažiješ i neúspěch, ale věř, 
že všechno se časem obrátí k dobrému. Bůh ti žehnej!" Metoděj na znamení souhlasu 
stiskl bratrovi silně ruku. Pak, bylo to 14. února 869, Cyril zemřel. Jeho tělo uložili do 
hrobu v chrámě sv. Klimenta v Římě. 

Metoděj byl určitě smutný ze ztráty svého bratra, ale vědomí, že se nyní raduje 
v nebi a bude se za něj a Moravany přimlouvat, mu dodalo sílu se vrátit zpět na Velkou 
Moravu. 

Smrtí život nekončí, v to věří všichni křesťané. Věděli to i Cyril s Metodějem. Na člověka, 
který věří v Pána Ježíše a má ho opravdově rád, čeká království nebeské. V Bibli je napsáno, 
že „co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo 
ho milují". No, není to senzační? Až přijdeme do nebe, to, co možná jako první řekneme, bude 
velké hlasité „Jééé! Uau! nebo Ty vogo!" Cyril už v nebi je a těší se, že se tam dostaneš i ty. 

    



O p r a v a  v a r h a n 
S pomocí Boží a s požehnáním P. Františka 
(na snímku – i část kůru s lešením a s panem 
varhanářem Petrem Strakošem) byla dne  
8. dubna 2013 zahájena II. etapa generální 
opravy našich varhan. Tak jsem se po 63 
letech mého varhanního doprovodu zpěvu 
lidu nábožných písní – této významné opravy 
dočkal. 

Text a foto Alfred Josef Zemánek, varhaník 
 

Děkuji panu Leopoldu Vránovi a jeho pomocníkům, kteří v sobotu 6. dubna 
postavili lešení. Oprava varhan by měla být ukončena do září, abychom hody mohli 
oslavit už v plné kráse. 

 P. František 
 

 

 

 

Barabáš 
 

Hra švédského autora Pära Lagerkvista – nositele 
Nobelovy ceny za literaturu – popisuje osud člověka, 
který unikl trestu smrti. Po osvobození upadá do 
osamocenosti a hledá smysl života. 

Je to příběh, který svými specifickými prostředky 
mapuje drama křesťanského pohledu na život - časný 
i věčný. Autor sugestivně popisuje podivný osud a zápas 
duše se sebou o sebe samu, o dar víry; vždyť Barabáš 
není nikdo jiný, než onen proslulý zločinec, jehož 
propustil Pilát, aby místo něj vydal k ukřižování 
Ježíše Krista. 

Příběh Barabáše zobrazuje i symboliku současné 
doby: rozpolceného člověka, jeho hledání a získávání životní jistoty. 

 

Duchovní hra BarabášBarabášBarabášBarabáš bude předvedena divadelním 
souborem Pod věží ze Štramberka v kostele Povýšení 
svatého Kříže v Hustopečích v neděli 21. dubna 2013 
v 1730 hod. 

 

Vstupné dobrovolné bude použito na opravu varhan. 

    
Oznamy:Oznamy:Oznamy:Oznamy:    

✼ Ekonomická rada se sejde ve středu 17. dubna v 1800 hod. 
✼ Setkání biřmovaných se uskuteční v pátek 19. dubna v 1900 hod. na faře v Hustopečích. 

 



PPPPOOOOŘAD BOHOSLUŽŘAD BOHOSLUŽŘAD BOHOSLUŽŘAD BOHOSLUŽEBEBEBEB    

od 14. 4. do 21. 4. 2013 
 

 

Liturgický 
kalendář 

Místo Čas Úmysl mše svaté 

Neděle 
14. 4. 

 

3. neděle velikonoční 

Hustopeče 8:00 
Za rodiče Štaffovy, Gronesovy,  
vnuka Jaromíra a živou rodinu 

Špičky 9:30 
Za + Jana Hýžu, 2 manželky,  
živou a + rodinu a dvo 

Bělotín 11:00 Jistý úmysl 

Pondělí  
15. 4. 

sv. Anastázie 
Od pondělí do středy je setkání kněží na Velehradě. 

Středa  
17. 4.  

sv. Inocenc 
Černotín 17:00 volná intence 

Čtvrtek 
18. 4. 

sv. Crescenc (Rostislav) 
Bělotín 18:00 

Za + Zdeňka Vašíčka, rodiče,  
živou a + rodinu Vašíčkovu 

Pátek 
19. 4. 

sv. Lev IX. 
Hustopeče  18:00 

Za + Libuši Šmerdovou  
a živou rodinu 

Za Dalibora Škodu 

Sobota
20. 4. 

sv. Teodor Trichinas 
Špičky 18:00 

Za + Stanislava Polednu,  
Rudolfa Kuchaře, 2 manželky, 2 dcery, 
živou rodinu a dvo 

Neděle 
21. 4. 

 

4. neděle velikonoční 
 

Sbírka na křesťanská 
média 

Hustopeče 8:00 
Za rodinu Tomčíkovu, Šmídovu 
a Michalovíchovu a živou rodinu a dvo 

Černotín 9:30 Za živé a + farníky 

Bělotín 
 

Patrocinium 
11:00 

Za Elišku Vychodilovou,  
rodiče Vychodilovy, syna Josefa,  
rodinu Zábranskou a dvo 

 

 
Sbírka z neděle 7. IV.: Hustopeče 10.122 Kč, Špičky 1.356 Kč, Černotín 3.440 Kč a  Bělotín  
2.943Kč. Špičky - mše sv. na poděkování 1.321 Kč (6. 4.). Pohřby: Černotín 1.032 Kč (5. 4.), 
Hustopeče 5.975 Kč (10. 4.). Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

 
 

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

 Hustopeče n/B: www.orel-hustopecenb.cz 
 

     ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín v nákladu 330 kusů. Vydává  
P. František Antonín Dostál.  


