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26. neděle v mezidobí 
 

Zpravodaj farností 
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Všechno,	 co	 jsi	 nám	učinil,	 Pane,	 v	 pravdivém	soudu	 jsi	 učinil.	

Zhřešili	 jsme	 totiž	 a	 neposlouchali	 jsme	 tvá	 přikázání.	 Ale	 dej	
slávu	 svému	 jménu	 a	 jednej	 s	 námi	 podle	 množství	 svého	
milosrdenství.		 Dan 3,31.29.30.43.42	 	
 

1. čtení: Nm	11,25-29					2. čtení:	Jak	5,1-6						Ev.:	Mk	9,38-43.45.47-48	

Žalm	19		Hospodinovy předpisy jsou správné, 
působí radost srdci. 

 

NejvěNejvěNejvěNejvětšími suverény bývají hlupácitšími suverény bývají hlupácitšími suverény bývají hlupácitšími suverény bývají hlupáci    
Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši, Hospodinův příkaz je spo-

lehlivý, nezkušenému dává moudrost. (Žl 19,8)   
 

Zákony a příkazy - kdo je má rád? Uznáme sice, že jsou nutné, ale stejně 
si člověk hájí svou svobodu. Co tedy s Hospodinovými zákony a příkazy?  
Nejdou proti naší svobodě? Neomezují nás? Proč se nám má něco nařizovat 
a určovat? Napovědět může historie izraelského národa: Když byli Izraelité 
v Egyptě, byli otroky. Když je Hospodin z Egypta vyvedl, byli svobodni. Když 
si na poušti dělali, co je napadlo, 
hrozil jim opět návrat do egypt-
ského otroctví. A tak Bůh dává 
Desatero. Mělo pro ně být ochra-
nou před novým otroctvím: Vnějším, 
kterým by byl návrat do Egypta. I 
vnitřním, kterým je spoutání zlem 
ve vzájemných vztazích a ve vlast-



ním nitru. Desatero vymezovalo prostor svobody, za jeho hranicemi byl 
prostor otroctví. Bůh ho dal jako projev ochrany a tedy i lásky. Ti, kdo Bohu 
porozuměli, pocítili v Hospodinově zákoně občerstvení, jako když se 
dostaneme ze sevření na volné vzdušené prostranství. Pochopili, že ten, kdo 
je tvůrcem světa, je zřejmě moudřejší a zkušenější než oni, a tak o dar jeho 
moudrosti stáli a těšili se z něho. A my víme z vlastní zkušenosti, že nej-
většími suverény bývají hlupáci. Protože toho mnoho nevědí, mají dojem, že 
vědí všechno. Protože na nic nedbají, mají dojem, že jsou svobodni. Snadno 
se pak stanou obětí těch, kdo je zlem zotročují. Dnes jako kdysi.  

 P. Aleš Opatrný (www.vira.cz) 
 

koutek pro děti 
5. Podle legendy měl Cyril v dětství sen, že se ožení se Sofií (Moudrostí) 

Jedna legenda vypráví, že se Cyrilovi zdál v dětství sen, který mu 
ukázal na to, co je v životě důležité. Ve snu před něj náčelník postavil 
všechny dívky z města. Cyril si z nich měl vybrat tu, kterou si vezme  
za ženu. Dívky byly krásné, Cyril nevěděl, na kterou se dívat dřív. 
Spatřil však jednu nad všechny krásnou a také nejvzácněji ozdobenou. 
Tu si vybral. Jmenovala se Sofie. Zdálo by se, že se sen nevyplnil a je 
zbytečné o něm mluvit. Víme totiž, že se Cyril nikdy neoženil. V tomto 
snu je ale zašifrováno velké tajemství. Jméno Sofie totiž v překladu  
do naší řeči znamená Moudrost. Cyril toužil být moudrým člověkem,  
ne bohatým nebo mocným. Být moudrým není totéž co být hodně 
chytrý. Moudrý člověk je ten, který má rád Pána Ježíše a snaží se mu 

být podobný ve všem. Moudrý člověk nemyslí jen na sebe, jak mít ve všem výhodu, 
hodně jedniček, ale bere ohled také na druhé kolem sebe. Dokáže jim dobře pomáhat.  
V Bibli je příběh o moudrém muži, který stavěl svůj dům na skále, a pošetilém muži, který 
si stavěl dům na písku. Ten, kdo stavěl na písku, se sice méně namáhal, ale když přišla 
bouřka, dům spadl jako domeček z karet. Moudrý člověk v příběhu představuje toho, kdo 
má rád Pána Ježíše a snaží se žít podle jeho příkladu. Moudrým člověkem se můžeš stát 
i ty. Jak ale vykopat základy? Právě proto se chodí do základní školy, v náboženství  
se učí základním modlitbám. Příběh z Bible o domě postaveném na skále nám připomíná, 
že se v životě vyplatí vybrat si z věcí třeba tu náročnější, i když se zapotíš a trvá to delší 
dobu. Nechat si poradit od Ježíše je to nejlepší, co může člověk udělat. 

Můžete se naučit písničku „Muž moudrý“ze zpěvníku „Zpíváme si písničku“. 
 

    
Církev se smìjeCírkev se smìjeCírkev se smìjeCírkev se smìje

        
     Někdo klepe na dveře. „Kdo je?“ „Jehovisti“ „A co chcete?“ „Popovídat si“ 
„A kolik vás je?“ „Dva.“ „Tak si popovídejte....“ 



ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ 
Svědectví - jak mě Bůh k přivedl k Němu 
 Protože pocházím z ateistické rodiny i z ateistického prostředí, odvážím 
se říct, že moje cesta k víře a k Pánu je vzácným příkladem Boží milosti. 
Protože už na základní škole nás učili, že víra v Boha je dávno překonanou 
pověrou, která vznikla tím, že si lidé neuměli dříve vysvětlit některé 
přírodní úkazy - např. bouřku, a že věda prý toto vše již dávno vyvrátila...  

 Oproti tomu si ale dobře vzpomínám, že 
jsem si nikdy nedokázal představit, co bude 
po smrti. Moje maminka mi vždy na tyto mé 
otázky dávala jednoduchou odpověď, že to už 
nebude nic - prostě konec. Já jsem si však toto 
nedokázal už tenkrát vůbec představit... 
 Mimoto mě už od mala trápily otázky toho 

zlého v tomto světě - bolesti, utrpení, válek, nemocí apod. Vždy jsem si tedy 
jaksi intuitivně uvědomoval a doufal jsem, že toto všechno zlé snad musí 
přece jednou skončit. Pod vlivem převládajícího materialistického názoru 
jsem však také spíše věřil, že toto přinese až technický pokrok lidstva a že 
pak už neb udou ani nemoci, ani války. 

(Pokračování příště) 

Oznamy: 
• vyšel děkanátní kalendář pro rok 2013, k dostání je v sakristiích, 

cena je Kč 55,-- 
• v týdnu bude první pátek v měsíci, před bohoslužbami budou tiché 

adorace dle tradičního pořádku, během nichž můžete využít příleži-
tosti ke sv. zpovědi; v Hustopečích bude adorace i po mši sv. – vedená 

• budu navštěvovat nemocné, prosím především z vesnic, abyste 
nahlásili, kdo by měl zájem 

• modlitba sv. růžence bude probíhat každý den v měsíci říjnu (kromě 
sobot) v kapli v Miloticích vždy v 1800 hod.  

 

V měsíci září byli pokřtění: 
Natálie Zdařilová (Špičky) 
Viktorie Zdařilová (Špičky) 

Adam Krutílek (Špičky) 
Sára Anna Mikulášová (Bělotín) 

Šimon Toman (Heřmanice) 
Sofie Hana Andrýsková (Hranice) 



POPOPOPOŘŘŘŘAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEB    
od 30. 9. do 7. 10. 2012 

 

Liturgický kalendář Místo Čas Úmysl mše svaté 

Neděle 
30. 9. 

26. neděle v mezidobí 

Hustopeče 8:00 za živé a + farníky 

Špičky  9:30 
Za Marii a Stanislava Humplíkovy, 
rodiče z obou stran a živou rodinu 

Bělotín 11:00 
Za Františka a Boženu Erlovy,  
syna Josefa, vnuka Františka a dvo 

Pondělí 
1. 10. 

Sv. Terezie od Dítěte 

Ježíše 

Špičky 18:00 Za živou a + rodinu Pajdlovu a dvo 

Středa 
3. 10.  

Sv. Maxmilián 
Černotín 17:00 

Za Václava Trtíka, otce a manžele 
Šváčkovy 

Čtvrtek 
4. 10. 

Sv. František z Assisi 
Bělotín 18:00 

Za manžela, živou a + rodinu 
Ondřejovu 

Pátek 
5. 10. 

Sv. Faustyna 

Kowalská 

Hustopeče 18:00 

Za Bohumila Zahradníka  
a rodiče z obou stran 
Za Václava a Marii Majkusovy, 
sourozence, živou a + rodinu 

Sobota 
6. 10. 

Sv. Bruno 
Špičky 18:00 

Za Adolfínu Nehybovou, manžela, 
živou rodinu a dvo 

Neděle 
7. 10. 

27. neděle v mezidobí 

Měsíční sbírka 

Hustopeče 8:00 
Na poděkování Pánu Bohu  
a za vyprošení další Boží ochrany 

Černotín  9:30 
Za + manžela Petra Volka,  
snachu Hanku a rodiče z obou stran 

Bělotín 11:00 Za Anežku Jamborovou a manžela 
 
 
 

Sbírka z neděle 23. IX.: Hustopeče 7.572 Kč, Špičky 714 Kč, Černotín 1.601 Kč 
a Bělotín  1.543 Kč. Svatba – Černotín: 2.742 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 340 kusů. Vydává P. František Antonín Dostál. 


