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     13. neděle v mezidobí 

Zpravodaj farností 
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Pěší pouť do Staré Vody 27. - 28. července 2013    
 

Jak moc ze svého času obětujeme Bohu? Jsme 
ochotni dobrovolně trpět? Nebo se k Bohu obracíme, 
jen když něco potřebujeme a máme zrovna čas? 

 Když před deseti lety Karl Heinz 
z Německého Frankfurtu tragicky přišel o svého syna, 
nedokázal se s tím dlouho vyrovnat. Věřil však Bohu 
a obrátil se se svými prosbami na něj. A Bůh mu vnukl 
myšlenku vrátit se do své rodné vlasti a uskutečnit, 
po vzoru svých předků, pěší pouť ke Svaté Anně 
z Bělotína do Staré Vody. 

 Tak se i stalo, potřeboval však někoho 
znalého místních poměrů, kdo by mu s uskutečněním 
jeho plánu pomohl. Podařilo se mu zkontaktovat 
s paní Alenou Andersovou, rozenou Michalíkovou 
z Heřmanic a v provizorních podmínkách, s malou 
skupinou většinou rodinných příslušníků 

Michalíkových šli v roce 2005, téměř po 60 letech, znovu z Bělotína do Staré Vody. 
 Po uskutečnění této pouti se mu dostalo usmíření s Bohem a vyrovnání se 

s osudem. Rozhodl se proto, v této znovu započaté tradici pokračovat a poutě obětovat za 
usmíření původního a současného obyvatelstva pohraničí. Čirou náhodou se stalo, že se již 
druhé pouti zúčastnil i můj otec, který se znal s rodinou Michalíkových.  

 Jaká asi byla naše reakce, když se bez nějakého tréninku chtěl vydat na tuto pěší, 
více než 40 kilometrů dlouhou pouť ve svém již důchodovém věku? Jeho víra a odhodlání 
bylo však tak veliké, že ho nic nedokázalo zastavit. Nejen k mému překvapení pouť zvládl 
bez větších problémů. Stále jsem však jeho touhu vykonat tuto pěší pouť nedokázal 
pochopit. Když pak po další pouti v roce 2007 dostal vysoké horečky a musel být 
hospitalizován, přikládali jsme jeho problémy velké zátěži z pochodu a postrádali jakýkoliv 
smysl této pouti. 



 Přiznejme si, jak moc důvěřujeme Bohu? Věříme, že vše co koná má svůj důvod 
a dokážeme se mu plně odevzdat? Boží plány se ukázaly záhy. Díky této pouti a následné 
hospitalizaci se přišlo na mnohem závažnější onemocnění mého otce. Onemocnění se však 
podařilo zachytit v raném stádiu, s velkou šancí na vyléčení. 

 Rok nato jsem již o smyslu pouti nepochyboval a spolu s mým otcem a dalšími 
kamarády, jako poděkování za jeho uzdravení se pouti poprvé zúčastnil. Letos půjdu již po 
šesté a nemůžu se dočkat. Těším se, až tyto dny strávím s dalšími poutníky v nádherné 
krajině Poodří a Vojenském újezdu Libavá ve spojení s Bohem. 

 Všichni, kterým aspoň trochu slouží nohy, jsou na tuto pouť zváni s námi. Nebojte 
se, tempo se vždy přizpůsobí tomu nejslabšímu, nejsme na závodech. Když tuto pouť jako 
nejmladší v 8 letech ušel i malý Honzík a nejstaršímu účastníku bylo přes 80 let, ujdete to 
i vy. Dnes je pouť rozdělena do dvou dnů a místo koňského povozu nás doprovází obytný 
karavan, který veze naše věci na noc.  

V sobotu 27/7/13 se po mši Svaté a krátkém zastavení na hřbitově v Bělotíně vyrazí 
v čele s křížem směr Nejdek. Dále se pokračuje na Jindřichov, Luboměř, Spálov až do Maria 
ve Skále. Po cestě se zastavujeme v kostelích a u křížů v krátké vzpomínce na obyvatele 
daného místa a rozjímáme nad připravenými texty. Přespání je zajištěno v chatkách v Maria 
ve Skále a večer je zpestřen posezením s opékáním vuřtů. Následující ráno se vyráží podél 
Odry Vojenským újezdem Libavá směr Stará Voda tak, abychom dorazili na mši v 15 hodin, 
kterou celá pouť končí. Návrat je autobusem spolu s ostatními poutníky nebo vlastním 
automobilem. 

 Jste i Vy ochotni obětovat Bohu dva dny namísto osobních zájmů? Věřte, že Bůh 
Vám to tisícinásobně vrátí. Pro zajištění ubytování v Maria ve Skále, vstupu do vojenského 
prostoru a pro další informace můžete kontaktovat přímo mě osobně, na email 
pbiskup@seznam.cz, na tel. 603 888 427 nebo paní Alenu Andersovou tel. 605 310 627 
email: andersova.alena@gmail.com 

 Těšíme se na Vás!                  poutník Pavel Biskup  
 

Farní tábor 2013Farní tábor 2013Farní tábor 2013Farní tábor 2013    
    

 
 

Od 15. – 21. 7. na faře ve Velkém Újezdu prožije 30 dětí týden plný dobrodružství, na který se 
už určitě všichni moc těší. Připomínáme několik informací pro děti, které jedou s námi na tento 
tábor. 
Předání a registrace dětí na místě: Prosíme rodiče, aby děti na tábor dopravili v pondělí 15. 7. do 
930 hodin. Fara ve Velkém Újezdu je hned vedle kostela (GPS 49°34'40.957"N, 17°28'59.756"E).  
Zahájení tábora: v 1000 hodin. 
Ukončení tábora slavnostním obědem v neděli 21. 7. ve 1300 hodin. Pro děti si prosím, přijeďte 
od 1400 do 1500 hod. 
S sebou: spacák, karimatku, věci osobní hygieny (ručník, mýdlo, pastu, kartáček, opalovací krém…), 
oblečení i pro případ chladného počasí, plavky (plavací pomůcky), pláštěnku, přezůvky, náhradní 
obuv, gumáky, baterku, zdravotní průkaz, prohlášení o bezinfekčnosti ne starší 3 dnů, potřebné léky, 
kapesné, psací pomůcky, batůžek na výlet. 
Co si s sebou nevzít: mobil, notebook, tablet (v případě neuposlechnutí budou přístroje zabaveny). 
Zároveň bychom chtěli požádat vás všechny, kteří byste byli ochotni přispět nějakým věcným darem 
(marmeláda, vajíčka, brambory, zelenina…). Pán Bůh zaplať. 

Celý tým se na vás těší. 



koutek pro děti 
 

4 4 .  P o z v á n í  n a  V e l e h r a d 

Právě o těchto prázdninách si připomeneme 1150 let od chvíle, kdy do naší 

vlasti připutovali bratři Cyril s Metodějem. Každý z vás je zván, aby přijel 5. července 

na Velehrad poděkovat Pánu Bohu za svatého Cyrila a Metoděje. Můžeme se zde 

v krásné bazilice pomodlit například tuto modlitbu: „Svatý Cyrile a Metoději, 

přimlouvejte se za nás u Boha. Prosíme, ať se máme všichni rádi a žijeme k Boží 

chvále.“ 
Pokud se zrovna nechystáš na prázdninovou pouť na Velehrad, můžete se 

s rodiči zastavit i někdy jindy. Jako vzpomínku na tuto pouť si do svého deníčku nech 
natisknout razítko, které získáš v informačním centru nebo v knihkupectví 

na Velehradě. Otevírací doba je od úterý do neděle od 9-12,12:30 -17 hodin. 
 
 

POUTN Í  SOUTĚŽ 
Odpovědi je možné zasílat prostřednictvím SMS na telefonní číslo: 733 741 614 nebo na  

e-mailovou adresu: fad.tistin@seznam.cz nebo písemně do schránky na faře v Hustopečích.  
KOLO ŠESTÉ:  

1. Vesnice Emaus je vzdálena od 
Jeruzaléma? 
a) 11 km (asi 3 hod. cesty) 
b) 20 km (asi 5 hod. cesty)  
c) 110 km (asi 28 hod. cesty) 

 

2. Čím označila Rachab svůj dům, 
aby zachránila Izraelity? 
a) květináčem v okně 
b) světelným znamením 
c) provazem s červeného hedvábí 

 

3. Kterému králi dal Bůh vybrat jeho 
trest a nabídl mu tři různé možnosti?  
a) Saulovi 
b) Davidovi 
c) Achabovi 

 

4. Káleb a Jozue jsou jediní Izraelité, 
kteří vyšli z Egypta a? 
a) přišli do zaslíbené země 
b) byli vycvičeni jako Mojžíšovi 

ochránci 
c) nepřišli do zaslíbené země 

 

5. Jak dlouho byla země po potopě světa 
zatopena? 
a) 365 dní 
b) 180 dní 
c) 250 dní 

 

6. Proč se velekněží a starší nechtěli zmocnit 
Ježíše o svátcích? 
a) aby se lid nebouřil 
b) chtěli mít o svátcích klid 
c) protože bylo všude plno lidí 

 

7. Kornélius byl? 
a) koželuh 
b) rybář 
c) důstojník pluku 

 

8. Mezi skutky duchovního milosrdenství nepatří? 
a) napomínat hřešící 
b) osvobozovat zajaté 
c) modlit se za mrtvé 

 

9. Kterou slavnost Panny Marie u nás slavíme jako 
zasvěcený svátek? 
a) Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.) 
b) P. Marie, Prostřednice všech milostí (8. 5.) 
c) Matky Boží Panny Marie (1. 1.) 

 

10. O kom se velekněží uradili, že ho zabijí, protože 
kvůli němu mnozí věřili v Ježíše? 
a) o Janu Křtiteli 
b) o uzdraveném slepci 
c) o Lazarovi 

Správné odpovědi z minulého čísla: 1a, 2a, 3a, 4b, 5c, 6b, 7c, 8c, 9a, 10b 
 



PPPPOOOOŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEB 
od 30. 6. do 7. 7. 2013 

 
 

Liturgický 
kalendář 

Místo Čas Úmysl mše svaté 

Neděle 
30. 6. 

 

13. neděle v mezidobí 

Hustopeče 8:00 
Za Františku Zemánkovou,  
rodiče a živou rodinu 

Černotín 9:30 
Za + Antonína Šnejdrlu, manželku, 
sourozence z obou stran a dvo 

Bělotín 11:00 Na poděkování za uplynulý školní rok 

Pondělí 
1. 7.  

sv. Theodorik 
Špičky 18:00 Za živé a + farníky 

Středa  
3. 7.  

sv. Tomáš, apoštol 
svátek 

Černotín 17:00 
Za + Stanislava Bělíka, rodiče z obou 
stran, sourozence a živou a + rodinu 

Čtvrtek 
4. 7. 

 sv. Prokop 
Bělotín 18:00 Za + Janu Slivkovou a živou rodinu 

Pátek 
5. 7. 

sv. Cyrila a Metoděje, 
patronů Evropy 

slavnost 

Hustopeče  8:00 Za + Zdislavu a Františka Rušarovy 

Černotín 10:00 
Za živé a + farníky  
a občany Černotína a Hluzova 

Sobota
6. 7. 

sv. Marie Goretti 

Hustopeče 11:00 Zlatá svatba (mše svatá) 

Černotín 18:00 
Za + Františka Porubského,  
dvoje rodiče a dvo 

Neděle 
7. 7. 

 

14. neděle v mezidobí 

Hustopeče 8:00 

Za Otýlii Kubešovou, dva manžely, rodiče 
Jamborovy a živou a + rodinu a dvo  
a dále na poděkování za 50 let společného 
života s prosbou o další Boží požehnání  
a zdraví do dalších let 

Špičky 9:30 
Za + Františka Čadru, manželku  
a rodiče z obou stran a živé rodiny 

Bělotín 11:00 
Na poděkování za 10 let manželství  
a Boží požehnání do dalších let 

 

Oznamy:Oznamy:Oznamy:Oznamy:    
✼ V tomto týdnu budou adorace a zpovídání přede mši svatou. 

 

Sbírka z neděle 23. VI.: Hustopeče 45.289 Kč, Špičky 6.820 Kč, Černotín 9.075 Kč a Bělotín 6.204 Kč 
(z 16. VI. 1.513 Kč). Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

 

Tel. na faru:  mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040 
 

 

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


