
                                    
 
 

 
 
 

  číslo 48.  
   1. prosinec AD 2013 

 

     1. neděle adventní 

Zpravodaj farností 
Hustopeče nad Bečvou, 

Špičky, 
Černotín, 
a Bělotín 
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K� tobě� pozvedám� svou� duši,� Hospodine,� můj� Bože,�
v�tebe� důvěřuji,� kéž� nejsem� zahanben,� ať� nade� mnou�
nejásají�moji� nepřátelé.� Vždyť� nikdo� z� těch,� kdo� v� tebe�
doufají,�nepadne�do�hanby.        (Žl 25,1-3)�

�
   

1. čtení: Iz�2,1-5���������2. čtení:�Řím�13,11-14��������Ev.:�Mt�24,37-44�
�

Žalm�122��Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. 
 
 

Pastýřský list Advent 2013 
Drazí bratři a sestry,  

začínáme advent, dobu přípravy na Vánoce i na nový příchod Pána 
Ježíše, a to nejen až jednou na konci věků, ale i na jeho nový příchod 
do našeho každodenního života už nyní. Začínáme nový církevní rok, 
v němž budeme věnovat zvláštní pozornost rodině, jednak proto, že si 
v roce 2014 připomeneme dvacáté výročí Roku rodiny vyhlášeného 
Organizací spojených národů, jednak proto, že bez uzdravení rodiny 
nemůžeme očekávat zlepšení situace ve společnosti, jejíž jsme součástí. 

Kriticky hodnotíme politickou situaci státu, kterému dlouhodobě chybí stabilní a moudrá vláda 
i dobře fungující úřady. Přitom nás nezneklidňuje skutečnost, že více než polovina manželství 
se v naší zemi rozpadá, že mnozí žijí ve volných svazcích bez manželství, že dětem se upírá 
základní právo na dobrou výchovu, na jistotu stabilního domova, na lásku otce i matky, 
na zdravé morální prostředí! Základem každého státu je rodina. Pokud ta není zdravá, nemůže 
dobře fungovat ani stát. Je povinností církve, která dostala od Boha mnoho nástrojů 
k budování zdravé rodiny, aby se o své bohatství rozdělila s lidmi kolem sebe, ale především 
aby sami věřící budovali zdravé a pevné rodiny, z nichž může vyrůstat zdravá struktura 
společnosti a státu. Protože místní církev tvoříme všichni společně, prosím každého z Vás 
o spolupráci. Během roku se budeme snažit učinit několik společných kroků. V adventu se 



zaměříme na modlitbu. Rodina je malá církev. Proto se rodina společně modlí, předává víru 
a slaví svátosti. Blah. Matka Tereza z Kalkaty říkávala: Rodina, která se modlí, trvá. Dodejme: 
Trvá, protože plní své základní poslání, upevňuje svou identitu rodinné církve a čerpá z Božího 
pramene základní živiny pro život rodiny. V modlitbě se otevírá Bohu a jeho lásce, bez níž 
nemůže být šťastná. S důvěrou svěřuje své potřeby Bohu a zakouší jeho pomoc. Ujišťuje se, 
že není opuštěná, když je s ní Bůh. Roste v lásce a velkorysosti, když prosí za druhé. Učí se 
odpouštět, když denně prosí za odpuštění Boha. Vzájemným odpuštěním se osvobozuje 
od starých zranění a zklamání, bourá přehrady narostlé z mlčení a hradby nedorozumění, 
zakouší radost z vnitřního osvobození a nachází novou naději. V některých rodinách se 
společně modlíte pravidelně, někde jen o svátcích, někde vůbec ne. Prosím každého z Vás, 
abyste udělali aspoň jeden krok správným směrem. Kde se nemodlíte společně vůbec, začněte 
aspoň krátkou modlitbou před společným jídlem. Kde se modlíte jen občas, modlete se častěji. 
Kde se modlíte denně, pokuste se Vaši modlitbu zlepšit. Váš krok správným směrem je velice 
důležitý. Modlitba v rodině se prožívá jinak, když se spolu modlí mladí bezdětní manželé, 
jinak s malými či velkými dětmi, jinak, když manželé stárnou. Možná jste udělali dobrou 
zkušenost se společnou modlitbou v některé životní etapě, a protože jste nedozráli do další 
etapy, tak jste se společnou modlitbou skončili. Začněte znovu hledat vhodný způsob Vašeho 
společného otevírání se Bohu. Všichni máte doma Kancionál, kde nejsou jen písně, ale také 
modlitby. Jsou tam návody a příklady modliteb. Kde rádi zpíváte, můžete někdy zařadit do 
modliteb i zpěv písní. Zvláště by bylo dobré si v adventě zopakovat či naučit se některé 
koledy, abyste si je mohli na Vánoce společně zazpívat u domácího betléma. Do všech farností 
se v uplynulém roce dostala brožurka Malá škola modlitby. V některých farnostech si podle ní 
udělali jakýsi kurz modlitby v modlitebních společenstvích. Letos bych rád, abyste si takový 
kurz udělali v rodinách a tak našli něco, co Vaši modlitbu obohatí, co Vás posune 
ve společném duchovním životě. Na každé faře Vám mohou zajistit dostatečné množství 
brožurek Malá škola modlitby. A ještě o jedno Vás v této souvislosti prosím. V každé farnosti 
je jednou ročně adorační den. Celý den je vystavena Nejsvětější svátost oltářní, abychom 
mohli s Pánem Ježíšem prožít mimořádné důvěrné chvíle. Až bude ve Vaší farnosti, jděte 
na adoraci společně celá rodina, více generací, často to bude znamenat i více rodin, které patří 
k přítomným prarodičům. A až bude mít Váš děkanát společnou pouť za obnovu rodin, putujte 
společně celá rodina, pokud to bude jen trochu možné. Děkuji všem, kteří přijmou moje 
pozvání a zapojí se do obnovy našich rodin modlitbou. Každý večer v tomto adventu budu 
posílat zvláštní požehnání všem, kteří se ten den budou společně v rodinách modlit. A ty, kteří 
jsou osamělí, prosím, aby se ke mně přidali svou modlitbou za rodiny v diecézi. Všem přeji 
požehnané dny adventní doby a každému ze srdce žehnám.  

                        Váš  
 

koutek pro děti 
 

13. Jakubovi se na útěku zdál zvláštní sen  

 Jakub m ěl na cest ě ke strýci Lábanovi zvláštní sen. Vid ěl and ěly sestupovat z nebe na 
zem a vystupovat zase k nebi. Jakub na tom míst ě postavil sloup z kamene a polil jej 
olejem.  



 Jakub podvedl svého tatínka Izáka a bratra Ezaua. Nezbývalo mu teď 
nic jiného než před bratrem utéct. Ten ho totiž chtěl zabít. Časně ráno ještě 
před východem slunce si vzal nejnutnější věci a chystal se odejít. Zavolal si 
ho ale tatínek Izák. Ne kvůli tomu, že by se zlobil, ale chtěl mu znovu 
požehnat a poradit, že v zemi, do které dorazí, si má najít manželku, která 
bude věřit v Hospodina. Po tomto požehnání se Jakub vydal na cestu do 
neznáma. Den po dni putoval neznámou pustou krajinou, kde nepotkal 
žádného člověka. Stále se mu honilo hlavou: „Kdypak asi uvidím maminku 
a tatínka? Odpustí mi někdy můj bratr Ezau? A co Hospodin, nedostanu 
od něj nějaký trest, vždyť viděl moje chování?“ 

Když jednou večer usnul, přihodilo se mu něco velice neobvyklého. 
Ve snu spatřil velké krásné schodiště (žebřík), které vedlo až do nebe. Ale 
krásnější než schodiště byl pohled na anděly, kteří po schodech sestupovali 

dolů a zas vystupovali nahoru. Když se na ně chvíli díval, najednou uslyšel hlas. Přestože tento 
hlas dříve neslyšel, věděl bezpečně, že je to hlas Hospodina. Ten mu řekl: „Já jsem Hospodin, ke 
kterému se modlil tvůj dědeček Abrahám a tatínek Izák. I přes tvé špatné chování tě mám rád 
a nabízím ti, abys zůstal mým přítelem! V této zemi, kde jsi teď usnul, budou jednou bydlet tvoje 
děti, kterých bude mnoho. Já budu s tebou, budu tě chránit, kamkoli půjdeš. Neopustím tě.“ 

Všechno, co Jakub před chvílí viděl a slyšel, nebyl jen obyčejný sen. Hospodin opravdu slíbil, 
že se bude o Jakuba starat. Když se Jakub probudil, měl srdce sevřené; uvědomoval si totiž, 
že vykonal mnoho špatností a mnoho nepěkného. Měl ale i velkou radost - Hospodin mu dává 
novou šanci. Chtěl za to všechno Hospodinu nějakým způsobem projevit svou vděčnost, a to 
nejen slovy. Vzal velký kámen, který měl v noci pod hlavou, postavil ho jako sloup a polil olejem. 
Tento sloup z kamene měl připomínat, že se zde setkal s Hospodinem, který mu nabídl, aby se 
opět stal jeho dobrým přítelem. 

Kolem cest můžeme vidět různé kapličky, kříže, sochy svatých. Bylo totiž zvykem, 
že lidé z vděčnosti za vyslyšení svých proseb postavili Pánu Bohu něco viditelného. Bůh 
jim například uzdravil člena rodiny, uchránil jejich stavení před vojáky apod. Když kolem 
kříže, sochy či kapličky procházeli, vzpomněli si na Boží dobrotu. Procházíš i ty, 
například cestou do školky, kolem něčeho, co nám může připomínat Pána Ježíše? 
Příště se zde můžeš zastavit a říci: „Pane Ježíši, děkuji Ti, že mě máš moc rád. I já Tě 
mám moc rád/a.“    
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V měsíci listopadu byli pokřtění: 
Antonín Macháč (Bělotín) 

Adéla Michaela Matulová (Hustopeče) 
Anna Hajdová (Hustopeče) 
Antonín Berka (Hustopeče)

 

V měsíci listopadu jsme doprovodili na věčnost: 
Zdeněk Mroček (Polom) 

Miroslava Hajdová (Hustopeče) 
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RORÁTY - začíná doba adventní a s ní jsou spojeny roráty. Rorátní mše svaté 
budou v Hustopečích po celou dobu adventní v úterý (tyto mše sv. budou bez kázání) 
a v sobotu v 615 hod. V ostatní dny budou roráty také v 615 hod., ale beze mše svaté. 
Každý den bude pro děti připravena snídaně. Prosím ty, kdo by chtěli pomoci, ať se 
přihlásí na faře. Prosím také hospodyňky, aby pokud mohou, přispěly nějakou 
buchtou, koláčem či bábovkou.                                                      P. František Antonín Dostál 



PPPPOOOOŘŘŘŘAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEB 

od 1. 12. do 8. 12. 2013 
 

Liturgický 
kalendář 

Místo Čas Úmysl mše svaté 

Neděle 
1. 12. 

 

1. neděle adventní 
 

Měsíční sbírka 

 

Hustopeče 8:00 Za živé a + farníky 

Černotín 9:30 
Za + Vladimíra Rýpara, bratra Josefa, 
švagrovou Aničku, živou rodinu a dvo 

Bělotín 11:00 Za + manžela, jeho maminku, prarodiče a dvo 

Heřmanice 16:00 
Za + Terezii Michalíkovou  
a + Marii Frydrychvou a  živé rodiny 

Pondělí  
2. 12.  

sv. Bibiána 
Bělotín  16:30 

na poděkování PB za 70. let života, s prosbou 
o další Boží požehnání do dalších let 

Úterý 
3. 12.  

sv. František Xaverský 
Hustopeče 6:15 rorátní mše svatá 

Středa  
4. 12.  

sv. Jan Damašský 
Černotín  16:30 Za živé a + farníky 

Čtvrtek 
5. 12. 
sv. Sába 

Špičky 
Adorační den 

16:30 Za + Zdeňka Boháče, živou rodinu a dvo 

Pátek 
6. 12. 

sv. Mikuláš 

Hustopeče  16:30 

Za Jaroslava Mayzlíka,  
bratra, sestru a rodiče 
Za  + Karla Vinklárka, manželku  
a živ. a + rodinu 

Sobota
7. 12. 

sv. Ambrož, památka 

Hustopeče 6:15 rorátní mše svatá 

Černotín 17:00 
Za manžela Květoslava Valentu, 
 rodiče z obou stran a živou rodinu 

 
 

Neděle 
8. 12. 

 

2. neděle adventní 

Hustopeče 8:00 

Za + Oldřicha Frydrycha, bratra, sestru, rodiče 
Frydrychovy a Novákovy, za + Jaroslava Davida  
a na poděkování P. B. za přijatá dobrodiní s prosbou 
o dar zdraví u příležitosti životního jubilea 80 let  
a za živou rodinu 

Špičky 9:30 
Za + Josefa Sůkala, sourozence  
a rodiče z obou stran 

 Bělotín 11:00 
Za maminku Mariánu Tedlovou, 
manžela, sestru Ingrid Pospíšilovou   
a rodinu z obou stran 

    

� V týdnu bude první pátek v měsíci, budou adorace, příležitosti ke sv. zpovědi, a budu navštěvovat nemocné. 
� Adventní setkání s paní Františkou Böhmovou na téma O modlitbě, začíná v pátek 6. 12. v 1700 na faře 
v Hranicích a pokračuje adorací v kostele v Hranicích, všichni jste zváni. 
� Sv. Mikuláš přijde za dětmi do kostela v Hustopečích v neděli 8. 12. po mši svaté. 
� Na čtvrtek 5. 12. připadá adorační den pro farnost Špičky. V pravé poledne bude vystavena Nejsvětější 
Svátost Oltářní k soukromé adoraci až do 1600 hod., kdy začne společná adorace. Zakončení adoračního dne bude 
při mši svaté v 1630 hod. Přijďte se, prosím, poklonit Ježíši svátostnému a pomodlit se za své rodiny a farnost. 
Zároveň je to den vzájemných modliteb s bohoslovci kněžského semináře – bohoslovci se tento den modlí za nás, 
proto pamatujme i my na ně.  

 

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.  


