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Žalm�128��Blaze každému, kdo se bojí Hospodina 
 

Pastýřský list Vánoce 2012 
 

Drazí bratři a sestry, 
ve Svaté noci dnes všechno ztichlo, protože promluvil Bůh, 
poslal své Slovo, kterým se vyslovil do dějin, Slovo, 
v němž přebývá veškerá moudrost, protože v něm řekl 
všechno. Dnes se Slovo stalo tělem. Posvátná radost 
naplnila naše srdce, kterou jásají a žasnou před Boží 
velikostí. Zároveň se nám ale tají dech, protože nejsme 
schopni pochopit to nesmírné tajemství úžasné Boží lásky, 
která nás zahrnuje, ale i přesahuje.  

V duchu hledíme na naše betlémy a máme před 
očima figurky řezbářů či lidových umělců. Vidíme známou 
scénu a z hrdel se derou známé koledy. Vzpomínáme na 
nejkrásnější chvíle dětství. Ale neměli bychom s city 
a myšlenkami příliš spěchat, zůstat jen na povrchu. Vždyť 

ta scéna se podstatně týká každého z nás. On přišel kvůli mně a čeká, že ho přijmu. Přišel tak pokorně jak 
bezbranné dítě, skrývá své božství a neprojevuje svoji moc, abych se nebál, ale on nepřestal být velkým Bohem. 
Dnes mi Bůh dává novou příležitost být jeho přítelem.  

Přátelství chce ovšem čas. Abych s někým vstoupil do společenství, musím ho poznat, setrvat mlčky vedle 
něj, naslouchat mu, dívat se na něj s láskou. Pravá láska a pravé přátelství žijí vždy ze vzájemných pohledů, ze 
silného výmluvného mlčení plného uznání a úcty. Jen tak se prožívá setkání hluboce a osobně (srov. Benedikt 
XVI., Hom. 7. 6. 2012). K takové chvíli bude dobré se ještě jednou k betlému vrátit. Či kdykoliv přijít ke 
svatostánku, kde pod způsobou chleba skutečně přebývá tentýž Ježíš Kristus. Po celý rok tam na mě čeká každý 
den. Na mně záleží, jestli si vzpomenu a udělám si čas, jestli přijdu upevňovat vztah přátelství a nechám v sobě 
vyrůst obdiv k němu, který přeroste v klanění.  



Tentýž Kristus ke mně přichází ve svatém přijímání. V té chvíli jsou vždycky Vánoce. V té chvíli se mé 
srdce mění v Betlém, ba v kousek ráje. Vždyť kde je Bůh, tam je i ráj. Mé srdce se v té chvíli mění v živý 
svatostánek. Před svatostánkem v kostele klekáme z úcty ke Kristu, který v něm přebývá. Jak bych měl po 
svatém přijímání vidět své tělo, v němž přebývá Bůh? Jak bych měl vidět všechny kolem sebe, kteří taky přijali 
Krista a jsou jeho svatostánky? Kdybych se tak uměl dívat kolem sebe, jak by se svět změnil. Kéž by bylo v mém 
pohledu více světla víry!  

Kdo je ten narozený v Betlémě, který ke mně přichází ve svatém přijímání? Pán nebe i země, ten, jemuž 
slouží andělé a klanějí se všichni svatí. Je dobře, když v něm vidím přítele a bratra, ale můj pohled by nebyl 
pravdivý, kdybych v něm neviděl zároveň i velikého Boha, Stvořitele, Vykupitele i Soudce. Tento Bůh přichází ke 
mně. Velikost okamžiku mi bere dech. Nejsem schopen mu vzdát takovou poctu a čest, jaká mu náleží. Kéž by 
se mnou v této chvíli bylo celé nebe a vítalo ho v mém srdci spolu se mnou! Pozvu anděly, kteří zpívali při jeho 
narození v Betlémě. Pozvu prosté pastýře, aby mě učili připravit mu vhodné dary. Pozvu mudrce, aby mě učili 
pokorně užívat svou inteligenci a sklonit své vědění před cílem lidského hledání. Při každém svatém přijímání 
prožívám Vánoce.  

Jak pozorný jsi, Pane, a ohleduplný. Kvůli mé slabosti skrýváš svou božskou slávu a moc. Tiše nasloucháš 
mým slovům a žehnáš všem, které nosím v srdci. Podívej se, prosím, na každého z nich tím pohledem, který 
uzdravuje a vlévá nový život, provázej je svou přízní. Každého z nich ti nyní představuji.  

Je u mě Bůh, který je Láska. Je u mě Boží Syn, který je projevem lásky Otce, neboť tak Bůh miloval svět, 
že dal svého jednorozeného Syna (srov. Jan 3,16.2). Je u mě Ježíš, který za mě dal život, ten, o němž říkám, že 
ho miluji, že ho dokonce miluji nade všecko. Jak vypadá setkání milovaných a milujících bytostí? I když nám 
nejde o hledání pocitů, neměli bychom se stydět za důvěrnost pravdivého, ušlechtilého citu a za jeho projevy vůči 
Ježíši.  

Ne každý a ne vždy máme možnost přijímat Eucharistii. Ale pokaždé máme možnost pozvat Ježíše aspoň  
v duchu, aby přišel do srdce, které je pro něj otevřené. Je škoda nevyužít každé příležitosti k důvěrnému setkání  
s Pánem.  

Bratři a sestry, když s Vámi rozjímám o vánočním tajemství a pokouším se spolu s Vámi otevřít srdce 
Pánu, toužím po tom, abychom byli naplněni Boží radostí a velkou posvátností, která vychází z ocenění a úcty. 
Zároveň Vás zvu nejen k častému svatému přijímání a opakovanému hlubokému prožívání vánoční radosti 
z narození Krista ve svém srdci, nebo k návštěvám svatostánku s tím tichým nasloucháním, přátelským 
zahleděním a posvátným klaněním, ale i k pohledu víry na sebe a na všechny, kteří jsou také chrámem Božím. 
Kéž hloubka setkání s Bohem nás vede k úsilí o čisté srdce dobře připravené pro vzácného Hosta. Kéž ocenění 
a úcta k Bohu, jemuž je zasvěcen chrám, ve kterém se s Bohem setkáváme, nás vede k zachování posvátného 
ticha v kostele i mimo bohoslužbu, protože tím ukazujeme, jak hluboký vztah k Bohu máme.  

Bratři a sestry, požehnané Vánoce a hluboké setkání s Bohem, který nám vychází vstříc, posvátnou úctu 
i zářivou radost z Boha přeje každému z Vás a všem ze srdce žehná 

 

koutek pro děti 
 

18. Bratři hovořili s nadšením o Pánu Bohu před prostými lidmi i panovníky 
Skupina v čele s Cyrilem a Metodějem konečně doputovala  

k lidem, kteří se jmenovali Chazaři. Po cestě byli bratři i doprovázející 
muži vyhladovělí, a tak je potěšilo pozvání na hostinu. Tu pořádal 
samotný vládce země, chán, který na ně netrpělivě čekal společně  
s dalšími pozvanými hosty. Metoděj byl překvapen, kolik vzácných lidí 
se tu shromáždilo kolem stolu. Ještě než se pustili do jídla, vzájemně se 
představili. Hned jak bratři dojedli poslední drobek z talíře, začali 
vyprávět. „Náš Bůh má rád každého člověka. Jeho láska je mnohem 
větší než velké jezero a celé moře. Dokážete si to představit? Stojí za to 
vyplout na to krásné moře. Čeká tam na každého velké dobrodružství.“ 
Všichni kolem zbystřili. Mužům se velice líbil příběh o Mojžíšovi 
a především o Pánu Ježíši, který nás zve do nebe. Bratři si se 



vznešenými lidmi povídali celou noc. Další den se zpráva o Cyrilu a Metoději a jejich 
Bohu rozšířila skoro po celé zemi. Lidem to nedalo a chtěli žít tak, jak se o tom 
doslechli. Přicházeli za Cyrilem a Metodějem a nechávali se pokřtít, bylo jich několik 
stovek. Chán měl velikou radost, že tolik lidí uvěřilo v křesťanského Boha. Chtěl se za to 
Metodějovi a Cyrilovi nějak odvděčit. Nabízel jim truhlice s penězi, krásné šaty. Cyril si 
vybral toto: „Velevážený cháne, pokud nám chceš udělat radost, propusť zajatce z 
vězení a nech je jít s námi.“ Chán jeho přání vyplnil. Ještě jednou jim poděkoval a s 
přislíbením pomoci je propustil domů. 

Chán pozval Cyrila a Metoděje na hostinu, na které si povídali o Pánu Bohu. Lidé se také 

setkávají u jídla, aby si mohli povídat o sobě a o tom, co se kde stalo. Zkus poprosit maminku, 

jestli by ti dovolila pozvat domů kamaráda, abyste si mohli zahrát spolu hru, u které si můžete 

povídat (ne na počítači). 
 

������������������������������� 
Radost z příchodu Spasitele ať ve Vašich srdcích přetrvává  

a v novém roce 2013 ať Vás provází pokoj, Boží požehnání  
a ochrana Panny Marie 

Vám všem přeje za MO KDU-ČSL 
v Hustopečích br. Vladimír Vahala 
v Porubě br. Antonín Horník  
ve Vysoké br. Lubomír Bubík 

������������������������������� 
Sbírky�během�uplynulých�dní:�       

 4. neděle adv. Půlnoční Boží hod sv. Štěpán pohřební 
Hustopeče Kč 4.913,-- Kč 8.676,-- Kč 6.691,-- Kč 4.686,-- Kč 3.048,-- 
Špičky Kč 1.529,-- Kč 2.063,-- Kč 2.353,-- --- --- 
Černotín Kč 1.097,-- Kč 3.319,-- Kč 2.755,-- Kč 2.281,-- Kč 2.020,-- 
Bělotín Kč 1.292,-- Kč 2.452,-- Kč 2.464,-- --- Kč 5.367,-- 

V Černotíně se vybralo na zrestaurovaný svatostánek Kč 4.100,-- a Kč 1.020,-- a Kč 1.800,-- 
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

 
 

Ohlášky:Ohlášky:Ohlášky:Ohlášky:    
� Vánoční koncert „Nad horama vyšla hvězda“ se uskuteční dnes 30. 12. v 1500 hod. v kostele 

v Hustopečích. Vystoupí zde Pěvecký sbor Ondráš a Cimbálová muzika Prámínky.    
� Tříkrálový koncert se uskuteční v Černotíně v pátek 4. 1. 2013 v 1700 hodin, vystoupí Dětský 

pěvecký sbor Cantabile.    
� Tříkrálová sbírka bude probíhat v Hustopečích v sobotu 5. 1. 2013.    
� Na internetových stránkách městyse Hustopeče jsou zřízeny stránky farnosti. Děkujeme paní 

starostce za umožnění.    

    
Církev se smìjeCírkev se smìjeCírkev se smìjeCírkev se smìje    

 
Na VNa VNa VNa Váááánoce knoce knoce knoce křřřřiiiičíčíčíčí mal mal mal malýýýý Fil Fil Fil Filíííípek ppek ppek ppek přřřřes celes celes celes celýýýý byt na maminku u spor byt na maminku u spor byt na maminku u spor byt na maminku u sporááááku: ku: ku: ku:     

„„„„MamMamMamMamíííí, mam, mam, mam, mamíííí, strome, strome, strome, stromečččček hek hek hek hooooříříříří!!!!““““    „„„„ŘíŘíŘíŘíkkkkáááá se, sv se, sv se, sv se, svííííttttíííí, a ne ho, a ne ho, a ne ho, a ne hoříříříří,,,,““““ pou pou pou poučíčíčíčí ho matka.  ho matka.  ho matka.  ho matka.     
ChlapeChlapeChlapeChlapečččček za chvek za chvek za chvek za chvííííli zase zali zase zali zase zali zase začčččne kne kne kne křřřřiiiiččččet: et: et: et: „„„„MamMamMamMamíííí, mam, mam, mam, mamíííí, z, z, z, zááááclony uclony uclony uclony užžžž tak tak tak takyyyy sv sv sv svííííttttíííí!!!!““““        



PPPPOOOOŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEB    
od 30. 12. do 6. 1. 2013 

 

Liturgický kalendář Místo Čas Úmysl mše svaté 

Neděle 
30. 12. 

Svatá Rodina 
svátek 

Hustopeče 8:00 
Za rodinu Urbišovu, Zálešákovu, 
Frydrychovu a dvo 

Černotín 9:30 
Za + Štěpánku Vašinovou, 
manžela a sourozence 

Bělotín 11:00 
Za + Žofii a Františka Šťastné,  
živou a + rodinu Šťastnou a Rýparovu 

Pondělí 
31. 12. 

sv. Silvestr I. 

Špičky 16:00 
Za Ondřeje a Jana Stejskalovy 
a živou rodinu 

Hustopeče 18:00 volná intence 

Úterý 
1. 1. 

Matky Boží Panny Marie 
slavnost 

Hustopeče 8:00 Za živé a + farníky 

Černotín 9:30 
Za rodiče Marii a Václava Šnejdrlovy 
a za živou rodinu 

Bělotín 11:00 Za Anežku Jamborovou a manžela 

Středa 
2. 1.  

sv. Basil Veliký 
a Řehoř Naziánský  

památka 

Černotín 16:00 
Za + Marii Vilímkovou, + manžela 
a živou rodinu 

Čtvrtek 
3. 1. 

Nejsvětější Jméno Ježíš 
Bělotín 16:30 

Za Oldřicha Dostalíka, 
živou a + rodinu a dvo 

Pátek 
4. 1. 

bl. Anděla z Foligna 
Hustopeče 16:30 volná intence 

Sobota 
5. 1. 

sv. Telesfor 
Černotín 17:00 

Za Anežku a Josefa Kelarovy 
a živou rodinu 

Neděle 
6. 1. 

Zjevení Páně 
slavnost 

 

Měsíční sbírka 

Hustopeče 8:00 
Za Ladislava Davida, 
živou a + rodinu Davidovu a Pavlíkovu 

Špičky 9:30 
Za + Františku a Josefa Plesníkovy 
a Zdenku Votroubkovou 

Bělotín 11:00 
Za + rodinu Gracovu, Kollárovu 
a Blinkovu 

 

 
 

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. 


