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Když�byl�Pán�Ježíš�pokřtěn,�otevřelo�se�nebe,�objevil�se�

nad� ním� Duch� svatý� jako� holubice� a� ozval� se� hlas� Otce:� „To� je� můj�
milovaný�Syn,�v�něm�jsem�si�zalíbil.“             (Srov. Mt 3,16-17)�

  
 

1. čtení: Iz�42,1-4.6-7�������2. čtení:�Sk�10,34-38������Ev.:�Mt�3,13-17�

Žalm�29��Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. 
 

Svátost Svátost Svátost Svátost kkkkřtuřtuřtuřtu    
„Toto obmytí se nazývá osvícení, protože ti, kdo jsou 

vyučováni katechismu, jsou v mysli osvíceni …“ Pokřtěný 
se stal „synem světla“ a „světlem“ (Ef 5,8) potom, „kdy se 
mu dostalo světla“, protože ve křtu přijal Slovo, „pravé 
světlo, které osvěcuje každého člověka“ (Jan 1,9): „Křest 
je nejkrásnějším a nejvelkolepějším z Božích darů … 
Nazýváme ho darem, milostí, pomazáním, osvícením, 
šatem neporušitelnosti, koupelí obnovy, pečetí a vším, co 
je nejcennější. Dar, protože je dán těm, kteří nic 
nepřinášejí; milost, protože je udělován i viníkům; křest, 
protože hřích je pohřben do vody; pomazání, protože je 
svatý a královský (takoví jsou ti, kdo jsou pomazáni); 
osvícení, protože je oslnivým světlem; šat, protože zakrývá 
naši hanbu; koupel, protože nás omývá; pečeť, protože nás 
chrání a je znamením Boží svrchovanosti.“ 

Kristus je ozářen světlem, dejme se spolu s ním ozářit 
i my. Kristus je křtěn, sestupme spolu s ním, abychom spolu s ním i vystoupili.  

Jan křtí, Kristus přistupuje: snad i proto, aby posvětil toho, kdo křtí. Zcela jistě však 
proto, aby do vody pohřbil starého Adama, dříve než posvětil nás a pro nás Jordán: a jako 
sám byl duch a tělo, tak aby byl také zasvěcen skrze Ducha a vodu.  

Křtitel se zdráhá, Ježíš stojí na svém. Já bych měl být pokřtěn od tebe, říká lampa 
Slunci, hlas Slovu, přítel Ženichovi: ten, jenž je větší než všichni, kdo se narodili z ženy. 
Prvorozenci veškerého stvoření: ten, jenž se zaradoval už v mateřském lůně, tomu, jenž 
byl v mateřském lůně uctíván; nynější i budoucí předchůdce tomu, který se zjevil a který se 
bude zjevovat. Já bych měl být pokřtěn od tebe. Dodej: a pro tebe. Věděl totiž, že se mu 
dostane křtu mučednictví a že mu jako Petrovi nebudou umyty jenom nohy.  

svátek Křtu Páně 
12. leden AD 2014 

   číslo 2. 
ročník IX. 

 



Ale to už Kristus vystupuje z vody. Přitom nese s sebou vzhůru svět a hledí na 
rozevřená nebesa, jež byla Adamovi i jeho potomkům uzavřena stejně jako ohnivým 
mečem ráj.  

Duch dosvědčuje božství, blíží se přece k sobě podobnému. Z nebe se ozývá hlas; 
odtud totiž pochází ten, jemuž se vydává svědectví. A v podobě holubice, viditelné 
v tělesné podobě, prokazuje Duch poctu i tělu, neboť také ono svou účastí na božství je 
Bohem; kromě toho před dávnými časy přinášela holubice radostnou zprávu o vysvobození 
od potopy.  

Prokažme dnešního dne úctu Kristovu křtu a řádně oslavme tento svátek.  
Usilujte o úplné očištění a očišťujte se. Vždyť z ničeho jiného se Bůh neraduje tolik 

jako z nápravy a spásy člověka, jemuž jsou určena všechna Boží slova a tajemství. Jako 
světlo hvězd světu buďte ostatním lidem živoucí silou stojíce jako dokonalá světla vedle 
onoho velikého světla, zaplaveni světlem nebeským, ozářeni čistěji a jasněji Trojicí, jejíž 
jeden paprsek vyzařující z jediného božství jste nyní částečně přijali v Kristu Ježíši, našem 
Pánu, jemuž buď sláva a moc na věčné věky. Amen. 

(Sv. Řehoř Naziánský, Orationes, 40, 3-4, PG 36, 361 – 364) 
 

koutek pro děti 
 

19. Josef byl v Egyptě nespravedlivě uvězněn, Hospodin jej ale neopustil 

Josef pracoval v Egyptě jako otrok. Dělal poctivě svou práci, proto mu svěřili úkol 

starat se o majetek jednoho bohatého pána - Potifara. Odtud se ale dostal do vězení. 
Josef, kterého bratři prodali do otroctví, doputoval s karavanou 

do Egypta. Velitel faraónovy stráže si ho koupil jako otroka. Josef 
tedy musel poslouchat jeho rozkazy. Velitel byl s Josefovou službou 
velmi spokojený. Neodmlouval a snažil se dělat věci poctivě. 
Hospodin Josefovi žehnal. Josef byl tak moudrý a schopný, že z něj 
jeho pán brzy udělal správce veškerého svého majetku. Stalo se 
však, že se Egypťanova manželka do Josefa zamilovala, protože se 
z něj stal velmi pohledný muž. Josef od ní utekl, protože ho chtěla 
svést ke hříchu. Potifarova žena byla zlá, a tak jej začala nenávidět. 
Její zloba zašla až tak daleko, že před svým mužem Josefa 
pomlouvala. Ten pak nechal Josefa zavřít do vězení, aniž by ho vůbec 
vyslechl. 

Ve vězení byli zloději, vrazi a jiní darebáci. Přestože Josef 
neudělal nikomu nic zlého, byl stejně jako oni takto potrestán. Chopili se ho a vsadili ho 
do žaláře, na místo, kde byli drženi v poutech královští vězni. Tam seděl ve vězení. 
Myslíte, že se teď Josef zlobil tak, že by křičel a kopal do dveří? Ne, tohle Josef nedělal. 
Vždyť on tam nebyl sám. Hospodin byl s ním a dával mu sílu, aby to dokázal ve vězení 
vydržet. Viděl ho a dobře věděl, že Josef nic špatného neudělal. 

Hospodin se dokonce postaral o to, aby si Josefa všiml muž, který hlídal vězně 
a nosil jim jídlo. Hlídače zaujalo, že se Josef vůbec nevzteká. Pomyslel si, že tenhle 
vězeň jistě není žádný darebák, proto mu nabídl: „Josefe, pojď sem. Můžeš mi klidně 
pomáhat roznášet ostatním vězňům jídlo.“ Josef s radostí svolil. Věděl dobře, kdo mu 
to tak všechno zařídil - Hospodin. Byl vděčný, že mu Hospodin žehná i zde ve vězení. 

Josefa tato práce moc bavila. Mohl si totiž povídat s vězni a povzbuzovat je. 
Dokonce těm, kterým se v noci zdály nějaké sny, řekl, co znamenají a co na ně čeká. 



Josef si s Hospodinovou pomocí dokázal získat náklonnost strážného a snažil se 
pomáhat a být užitečný také spoluvězňům. Tak zažil Josef ve vězení, že se o něj 
Hospodin stará a má s ním svůj plán. 

Bůh byl stále s Josefem, dokonce i ve vězení, kde si Josef nebyl jistý, zda se opět 
dostane na svobodu. I v dnešní době jsou lidé ve vězení. Někteří udělali opravdu něco 
moc špatného, někteří však byli uvězněni nespravedlivě. Například jen řekli, že věří 
v Boha, a snažili se o Bohu mluvit před ostatními. Je dobré, když se za ně budeme 
modlit. 

    

Co ještě Darwin nemohl vědět! (část VI.) 
Je evoluce použitelný myšlenkový model? 

K předchozímu krátkému náhledu do říše živočichů můžeme ještě přidat řadu dalších 
příkladů vysoce složitých a cíleně řešených systémů: 

VorvaňVorvaňVorvaňVorvaň, ačkoliv je to savec, je vybaven tak, že se může vynořit z hloubky 3000 
metrů, aniž by ho ohrozila obávaná dekompresní nemoc z potápění, která by jiné pozemské 
savce určitě zahubila. 

Ohromné množství nepatrných bakteriibakteriibakteriibakterii v našem 
střevním traktu má zabudované elektromotory, které 
se podle potřeby přepínají vpřed či vzad. 

Život je ve většině případů závislý na plné 
funkceschopnosti orgánůorgánůorgánůorgánů (srdce, játra, ledviny). 

Neúplné orgány, které by se teprve vyvíjely, jsou 
bezcenné. Ten, kdo uvažuje v intencích darwinizmu, 
musí vědět, že evoluce nepracuje s perspektivou vývoje 

později plně fungujícího orgánu. Nedávno německy evoluční biolog G. Osche správně 
poznamenal: „Živočichové nemohou svůj život přerušit kvůli přestavbě v určité evoluční 
fázi – na rozdíl od podnikatele, který může svůj podnik přechodně zastavit kvůli 
přestavbě.“ 

V díle stvoření žasneme nad zjevnou inteligencí a moudrostí. Na základě pozorování 
věcí stvořených může každý člověk oprávněně a logicky vyvodit závěr, že původcem života 
je nekonečně inteligentní Stvořitel (Bible, Římanům 1,20). Náš úsudek je tak plně 
v souladu s tím, co Bible prohlašuje již ve svém prvním verši: „Na počátku stvořil Bůh 
nebe a zemi!“ 
 

 

Ohlášky:Ohlášky:Ohlášky:Ohlášky:    
    

Biřmování — pro častý dotaz: „Kdy bude znovu biřmování?“ 
dávám tuto odpověď: „Dá-li Bůh, v příštím roce.“ To znamená, 
že bude třeba začít s přípravou. Proto prosím všechny zájemce 
o přijetí svátosti biřmování, aby přišli v pátek 17. ledna v 1900 
hodin na faru do Hustopečí. Dle Kodexu kanonického práva je 
věk pro přijetí této svátosti 14 let. Nabídněte tuto přípravu i těm, 
kdo jsou vlažní či nechodí do kostela pravidelně — je to možnost, 
jak probudit a posílit víru. Na setkání se těší P. František. 

Bakterie v lidském těle 



PPPPOŘOŘOŘOŘAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEB 
od 12. 1. do 19. 1. 2014 

 

Liturgický 
kalendář 

Místo Čas Úmysl mše svaté 

Neděle 
12. 1. 

 

KŘTU PÁNĚ 

Hustopeče  8:00 Za + Karla Škrlu 

Černotín 9:30 Za + Marii Vilímkovou a živou rodinu 

Bělotín 11:00 Za rodiče Šimkovi 

Pondělí  
13. 1.  

sv. Hilarius z Poitiers 
Špičky 16:30 

Za + Marii a Jaroslava Strnadla, bratry, 
snachu, rodiče z obou stran a živou rodinu 

Středa  
15. 1.  

sv. Maur 
Černotín  16:30 

Za + Josefa a Anežku Kelarovy, + syna  
a živou rodinu 

Čtvrtek 
16. 1. 

sv. Marcel I. 
Bělotín  16:30 Za + Emílii Garaiovou 

Pátek 
17. 1. 

sv. Antonín Veliký, opat 

památka 

Hustopeče  16:30 

Za + Františka Jambora, syna Pavla, rodiče, 
2 bratry a živou a + rodinu 

Za + Antonína Frydrycha, otce,  
rodiče Hrachovcovy a živou rodinu 

Sobota
18. 1. 

Panna Maria, Matka 
 jednoty křesťanů, památka 

Černotín 17:00 Za živé a + farníky 

Neděle 
19. 1. 

 

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Hustopeče  8:00 
Za + Jana Škodu, rodiče z obou stran  
a syna Dalibora 

Špičky 9:30 
Za živou a + rodinu Andersovu  
a Michalíkovu 

Bělotín 11:00 Za Annu a Jana Němečkovy, dceru a syna 
    
    
    
    

S b í r k y : Hustopeče Špičky Černotín Bělotín 

4. neděle adventní Kč 6.446,- Kč 1.065,- Kč 859,- Kč 1.314,- 
Štědrý den Kč 2.769,- Kč 1.658,- Kč 2.928,- Kč 4.219,- 

Narození Páně Kč 7.952,- Kč 2.151,- Kč 3.266,- Kč 3.254,- 
sv. Štěpána Kč 9.269,- --- --- Kč 1.637,- 
sv. Rodina Kč 4.502,- Kč 1.136,- Kč 2.049,- Kč 918,- 

Matky Boží Panny Marie Kč 4.780,- Kč 3.146,- Kč 2.597,- --- 
2. neděle po Narození Páně Kč 9.295,- Kč 3.384,- Kč 3.312,- Kč 242,- 

Všem dárcům Pán Bůh zaplať.     

    

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.  


