
                                    
 
 

 
 
 

  číslo 38.  
   16. září AD 2012 

 

24. neděle v mezidobí 
 

Zpravodaj farností 
Hustopeče nad Bečvou, 

Špičky, 
Černotín, 
a Bělotín 

 
 
 
 
 

                    
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Pane,�uděl�pokoj�těm,�kdo�v�tebe�doufají,�aby�se�ukázalo,�že�tvoji�

proroci�jsou�věrohodní.�Vyslyš�prosby�svého�lidu.� (Srov. Sir 36,18)�
 

1. čtení: Iz�50,5-9a���������2. čtení:�Jak�2,14-18���������Ev.:�Mk�8,27-35�

Žalm�116��Budu kráčet před Hospodinem  
v zemi živých. 

 

TváTváTváTvářřřří v tváí v tváí v tváí v tvářřřř    KristuKristuKristuKristu    
Když se člověk modlí, Bůh jej oslovuje 

svým neustále se obnovujícím a nepřed-
vídatelným slovem. Pokud se mu křesťan 
opravdu otevře, pozná svou hříšnost.  

Zkoumat se ve světle Božího slova 
znamená stát tváří v tvář živému Slovu 
Boha Otce – Ježíši Kristu.  
 Každé setkání s Božím slovem nás 
nevyhnutelně přivádí ke Kristu. Pozorné  
a láskyplné naslouchání biblickému zjevení 
nás konfrontuje s tajemstvím kříže a uvádí 
nás do nádherného a zároveň obávaného 
setkání se Spasitelem. Zde s neobvyklou 
silou vyvstávají naše hříchy; v hlubinách 
svého srdce je nyní můžeme konkrétněji 
rozpoznat a vnímat. Především ale tváří 
v tvář Kristu ztrácíme obavu pohlédnout do 



svého nitra, protože víme, že nám Bůh už předem odpustil; a tak se vyznání 
naší hříšnosti stává zároveň zkušeností Božího odpuštění.  

Tento postoj se otiskuje do zpytování svědomí ve světle Božího slova  
i slova na den a pomáhá nám zachytit úmysly našeho srdce a dobře prožívat 
každý okamžik, protože na tom závisí kvalita celého našeho života. 

 

Realita vykoupení  

Sjednocení všech lidí je založeno na jednotě mezi Ježíšem a Otcem; Ježíš 
tuto jednotu dovršil na kříži. „Právě na kříži se Ježíš dává poznat jako 
'obětovaný, jenž přitahuje', protože v tomto okamžiku nejjasněji zjevuje sám 
sebe tím, že dovršuje dílo zjevení Otce. Probodený bok je trvalé znamení 
Ježíšovy identity; skrze ně vidíme Otce a můžeme přijmout Ducha svatého. 
Tuto pravdu dokáže přijmout pouze ten, kdo se pod vlivem svědectví otevře 
víře, založí svůj život na vztahu Otce se Synem a přijme jedinečný charakter 
tohoto vztahu (Ježíš je jednorozený Boží Syn, vtělené Boží Slovo). V této 
rovině má Ježíšova smrt na kříži zásadní význam: je to oběť, svobodný dar 
života v poslušnosti Otci z lásky k lidem, a přináší dovršení synovského 
vztahu, plnou jednotu Ježíše (vtěleného Syna) s Otcem.  

Událost kříže je tedy zcela jedinečná a neopakovatelná událost 
s eschatologickým dopadem: Právě na kříži byl přemožen vládce tohoto 
světa, právě zde došlo ke sblížení a sjednocení (Jan 12,31-32), právě zde 
získali věřící možnost vstoupit do vztahu k Otci tak, jak jej na kříži prožil  
a zjevil Ježíš (vztah jednoty a společenství). Kříž přináší spásu, protože je 
zjevením eschatologické události, která na základě Ježíšovy zkušenosti 
přináší objektivní konec rozptýlení a zahájila období, kdy mají všichni lidé 
možnost nechat se k němu přitáhnout a být shromážděni v jednotě.“ 

Antonio Donghi 

koutek pro děti 
3. Cyril s Metodějem byli hrdí na to, že v Soluni kdysi pobýval svatý Pavel 

Když byli Cyril a Metoděj ještě malí, rádi poslouchali vyprávění o apoštolu 
Pavlovi/Šavlovi, který v jejich městě Soluni pobýval před mnoha lety. Šavel 
v mládí nevěřil, že Pán Ježíš vstal z mrtvých. Chtěl zavřít všechny lidi, kteří 
uvěřili v tuto jedinečnou událost. Jednou se Pavlovi stalo, že se vydal do města, 
kde žilo mnoho křesťanů. Všechny křesťany chtěl nechat zabít. Když se však 
blížil k tomuto městu, náhle ho obklopilo světlo z nebe, spadl na zem a uslyšel 
Ježíšův hlas, jak se ho ptá: „Šavle, proč mě pronásleduješ?“ Od té chvíle Šavel 
uvěřil, že Pán Ježíš vstal z mrtvých, a úplně změnil svůj život a stal se 
křesťanem. Cestoval lodí a někdy i pěšky. Proč? Aby co nejvíce lidem pověděl 
o Pánu Ježíši, který je má rád. Pavel jednoho dne přišel i do Soluně,  
do města, kde se narodil Cyril a Metoděj. Pavel si obyvatele Soluně 



velice oblíbil. Považoval je za své velké kamarády. Chválil je za to, jak křesťansky žijí. 
Líbilo se mu, že nemyslí jen na sebe, dokážou se podělit o upečený chleba, chycenou 
rybu, ovoce, které se jim urodilo na zahradě. 

Když Pavel od Soluňanů odešel, stále na ně myslel. Modlil se za ně. Posílal jim po 
spolehlivých mužích dopisy. Dva z nich najdeme v Bibli. Pavel v nich píše: „Drazí 
Soluňané, ani nevíte, jak má každého z vás Bůh rád a jak se mu líbí, že si nepřestáváte 
pomáhat a dělit se o to, co vám Bůh dal. Modlí se za vás služebník Pána Ježíše - Pavel.“ 
Pavel se stal pro Soluňany misionářem. Díky němu se mnoho lidí dozvědělo o Pánu 
Ježíši. Malí Metoděj a Cyril ani netušili, že až vyrostou, budou také takovými misionáři, 
jako byl sv. Pavel. 

Zkus tento týden poslat pohled s pozdravem někomu, koho máš rád. Rodiče ti s tím 
jistě rádi pomohou. Nebo nakresli obrázek a někomu ho daruj. 
 

 
O H L Á Š K Y 

V sobotu 22. IX. v 1100 hodin budou v Černotíně sezdáni 
slečna Eva Ondrušková z Černotína a pan Jiří Rek z Hluzova. 
Přejeme do společné cesty životem stálé Boží požehnání, 
ochranu a pomoc. 

 
 

� Farní charita Všechovice pořádá v sobotu 29. 9. 2012 ve 13:30 „Odpoledne „Odpoledne „Odpoledne „Odpoledne 
ssss    ppppřřřřírodou“írodou“írodou“írodou“ (orientační závod, soutěže, ukázky dravých ptáků). Akce proběhne ve 
Všechovicích na farní zahradě a je určena pro tpro tpro tpro třřřříkráloíkráloíkráloíkrálové koledníkyvé koledníkyvé koledníkyvé koledníky. Je nutné se 
přihlásit do 23. 9. 2012 na tel.: 608 222 904 u paní Kyvalové. 
 

� Při bohoslužbách 25. neděle v mezidobí budeme děkovat Pánu Bohu za 
letošní úrodu. Můžete si přinést plody svých zahrad a rukou k požehnání. 
 

�������������������������� 

P O D Ě K O V Á N Í 

Jsou tomu dva měsíce, co jsem přišel na faru do Hustopečí. Během této krátké doby 
se podařilo zrenovovat dva záchody, koupelnu a kuchyň (i s novou kuchyňskou linkou). 
Také se provedlo odvětrání základů kolem budovy fary. Proto bych chtěl poděkovat všem 
chlapům, kteří provedli úpravy, obětovali svůj čas a nezištně pomáhali. Také ženám 
děkuji za pomoc při úklidu (a to několikrát za sebou). Děkuji také za finanční pomoc. Bůh 
ví o každé Vaší práci a pomoci. On ať je pro Vás tou největší odměnou na věčnosti. 

Rád bych také poděkoval všem, kdo se podíleli na předhodovém úklidu kostela.  
Za vše upřímné Pán Bůh zaplať.Za vše upřímné Pán Bůh zaplať.Za vše upřímné Pán Bůh zaplať.Za vše upřímné Pán Bůh zaplať.    

 P. František Antonín Dostál 

�������������������������� 



POPOPOPOŘŘŘŘAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEB    
od 16. 9. do 23. 9. 2012 

 

Liturgický kalendář Místo Čas Úmysl mše svaté 

Neděle 
16. 9. 

24. neděle v mezidobí 

Hustopeče 8:00 K 60. výročí školy a za farníky 

Špičky  9:30 
Za Ludmilu Hrabovou, manžela 
a děti  

Bělotín 11:00 Za rodinu Sehnalíkovu a dvo 

Hustopeče 14:30 svátostné požehnání 

Pondělí 
17. 9. 

Sv. Kornelius a Cyprián 
Špičky 18:00 

Za + Františka Pavlištíka a živou 
rodinu 

Středa 
19. 9.  

Sv. Josef Kupertinský 
Černotín 17:00 

Za rodinu Štěpaníkovu, + rodiče, 
sestru a dvo 

Čtvrtek 
20. 9. 

Sv. Januárius 
Bělotín 18:00 volná intence 

Pátek 
21. 9. 

Sv. Ondřej Kim Tae-gon, 

Pavel Chong Ha-sang 

a druhové 

Hustopeče 18:00 

Za + Karla a Antonii Hubovy a živou 
rodinu 

Za + rodinu Mayzlíkovu, Janovskou 
a Indrákovu 

Sobota 
22. 9. 

Sv. Matouš, svátek 

Hranické 
Loučky 

15:00 Za živé a + občany 

Špičky 18:00 
Za Ludmilu Goláňovou, manžela, syna 
a rodiče z obou stran 

Neděle 
23. 9. 

25. neděle v mezidobí 

Hustopeče 8:00 
Za + Josefa Hajdu a rodiče z obou stran 
a za Františku Jamborovou, manžela 
a dvo 

Černotín  9:30 
Za + Václava Lívu, manželku, živou 
a + rodinu 

Bělotín 11:00 Na poděkování za úrodu 
 

Sbírka z neděle 9. IX.: Hustopeče 4.321 Kč, Špičky 723 Kč, Černotín 2.610 Kč  
a Bělotín 1.217 Kč. Svatba – Černotín:  920 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

 

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

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

ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín  
a Bělotín v nákladu 370 kusů. Vydává P. František Antonín Dostál. 


