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4. neděle v mezidobí 
 

Zpravodaj farností 

Hustopeče nad Bečvou, 
Špičky, 

Černotín, 
a Bělotín 

 
 
 
 
 

        
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
�����Přispěj�nám,�Bože,�na�pomoc�a�shromáždi�svůj� lid,�abychom�chválili�
tvé�svaté�jméno.�

Srov. Žl 106,47 
 

   

1. čtení: Jer�1,4-5.17-19����2. čtení:�1�Kor�12,31�-�13,13����Ev.:�Lk�4,21-30�

Žalm�71��Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. 
 

Život je drsný, aŅ si to přejeme, či nikoli.  
A je třeba s tím počítat.    

 

 Když jsem byl malý, měli jsme starého 
souseda, který se jmenoval doktor Gibbs. 
Vypadal úplně jinak než všichni lékaři, co jsem 
kdy poznal. Pokaždé, když jsem ho viděl, měl 
oblečenou džínovou kombinézu a na hlavě 
slamák se zeleným plastikovým kšiltem. Hodně 
se usmíval; byl to úsměv, jenž se hodil k jeho 
klobouku – starý, pokřivený a obnošený. Nikdy 
na nás nekřičel, že si hrajeme na jeho zahradě. 
Pamatuju si ho jako člověka, který byl mnohem 
milejší, než dané okolnosti vyžadovaly. Když 
doktor Gibbs zrovna nezachraňoval životy, 
vysazoval stromy. Jeho dům totiž trůnil na 
čtyřhektarovém pozemku a jeho životním cílem 
bylo proměnit ho v les. Ten dobrý lékař měl pár 
zajímavých teorií ohledně pěstování rostlin. 
Pocházel ze zahradnické školy, jež se řídí heslem 
„škoda každé rány, která padne vedle“. 

Nikdy své nově vysazené stromky nezaléval, 
což zcela odporovalo konvenční moudrosti. 
Jednou jsem se ho zeptal, proč. Řekl, že zalévání 



rostliny kazí, a pokud je zaléváte, každá následující generace stromů bude vždy o něco 
slabší. Takže se s nimi nesmíte mazlit a ty neduživé musíte co nejdřív odstranit. Mluvil  
o tom, jak zalévání stromů vede k mělkým kořenům a jak stromy, které nikdo nezalévá, 
musí při hledání vláhy prorůstat svými kořeny hluboko do země. Pochopil jsem ho tak, 
že bychom si měli hlubokých kořenů vážit. Takže své stromky nikdy nezaléval. Zasadil 
doubek, a místo aby ho každé ráno zalil, praštil do něj srolovanými novinami. Plesk! 
Bouch! Prásk! Zeptal jsem se ho, proč to dělá, a on mi odpověděl, že proto, aby mu 
strom začal věnovat pozornost. Doktor Gibbs odešel na věčnou slávu pár let poté, co 
jsem opustil domov. Tu a tam jdu kolem jeho domu a dívám se na stromy, které jsem 
ho viděl sázet před nějakými pětadvaceti lety. Teď jsou silné jako skála. Velké  
a robustní. Tyhle stromy se ráno probudí, zabuší se pěstmi do hrudi a dají si černou 
kávu bez mléka. 

Před několika lety jsem vysadil pár stromů. Celé léto jsem jim nosil vodu. Stříkal 
jsem je. Modlil jsem se za ně. Nad celými těmi devíti metry. Dva roky rozmazlování mi 
vynesly stromy, které čekají, že je někdo bude dnem i nocí obskakovat. Kdykoli zavane 
studený vítr, začnou se třást a drkotat větvemi. Padavky. S těmi stromy doktora Gibbse 
to je divné. Protivenství a strádání jim zřejmě prospěly tak, jak by to pohodlí  
a bezstarostnost nikdy nedokázaly. 

Každý večer jdu před spaním zkontrolovat své dva syny. Stojím nad nimi a dívám se 
na jejich drobná tělíčka, na to, jak se uvnitř nich zvedá a klesá život. Často se za ně 
modlím. Většinou se modlím za to, aby měli snadný život. „Ušetři je utrpení, Pane.“  
V poslední době si však myslím, že je načase, abych svou modlitbu změnil. Má to co 
dělat s nevyhnutelností studených větrů, které nám dokážou proniknout až do morku 
kostí. Vím, že se mé děti setkají s utrpením, a moje modlitby, aby se tak nestalo, jsou 
naivní. Vždycky někde vane studený vítr. Takže hodlám svou večerní modlitbu změnit. 
Protože život je drsný, ať už si to přejeme, či nikoli. Místo toho se budu modlit, aby 
kořeny mých synů prorostly do hloubky a oni tím pádem mohli čerpat sílu ze skrytých 
zdrojů věčného Boha. 

Příliš často se modlíme, abychom to v životě měli jednoduché, avšak tyto prosby 
bývají jen zřídkakdy vyslyšeny. To, za co se potřebujeme modlit, jsou kořeny sahající 
hluboko k Bohu, aby nás to - až se spustí déšť a zafouká vítr - od něj neodtrhlo  
a neodneslo někam pryč.  

Převzato z knihy: Povídky z verandy, www.vira.cz 
  

koutek pro děti 
 

23. Cyril s Metodějem souhlasili, že půjdou na Velkou Moravu učit lidi  
žít podle evangelia 

Císař Michal si do svého paláce nechal předvolat dva moudré 
učitele. Byli to Cyril s Metodějem. Bratři se uklonili a čekali, co jim 
chce císař sdělit. Ten se jich zeptal: „Uměli byste pomoci lidem 
knížete Rostislava, od kterého mi přišel dopis s prosbou o pomoc? 
Potřebuje ochotné muže, jež by se nebáli v této zemi mluvit o Pánu 
Ježíši, naučili místní lidi číst a správnému chování.“ „Mocný císaři 
Michale, je to pro nás velkou ctí, že se nás ptáš,“ řekl Cyril. Starší 
Metoděj pokračoval: „Sám jsi nás poslal mluvit o křesťanském Bohu  
k Saracénům i k Chazarům. Snad budeme prospěšní i u Slovanů 
knížete Rostislava.“ Císař odvětil: „Pořádně se rozmyslete. Museli 
byste počítat i s tím, že se možná nikdy nevrátíte domů do svého 
rodného kraje.“ Cyril předstoupil před císaře a řekl: „Tvé přání 



splníme, i když je náročné. Máme rádi Pána Ježíše a chceme splnit  
i jeho přání. Vždyť řekl apoštolům: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, 
křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Také my si přejeme, aby se o Ježíši 
dozvědělo co nejvíce lidí. Věříme, že nebeský Otec nám v tom jistě bude pomáhat.“ 

„Umějí tito lidé psát?“ zeptal se Cyril. Císař mu odpověděl: „Bohužel písmo nemají. 
Neumějí tedy číst ani psát. Cyrile, musíš vymyslet písmo, které by si tito lidé snadno 
zapamatovali.“ 

Cyril s Metodějem mohli klidně říci císaři, ať tam pošle někoho jiného, že oni toho 
udělali už hodně. Nevymlouvali se, že je to daleko a nikoho tam neznají. Nereptali, 
dlouho se nerozmýšleli. Souhlasili, že ke Slovanům půjdou. Moc jim záleželo na tom, 
aby všichni lidé slyšeli o Pánu Ježíši. Ježíš totiž slíbil všem, kdo v něho uvěří a slouží mu, 
že se mohou těšit na velkou odměnu v nebeském království. 

Ve škole, školce i doma je dost příležitostí zachovat se podle příkladu svatých Cyrila  

a Metoděje. V situaci, kdy nás maminka posílá, abychom třeba utřeli stůl, nachystali příbory 

nebo zvedli v náboženství po zapomnětlivcích židličky, se můžeme podobat svatému Cyrilovi  

a Metodějovi, když půjdeme bez reptání a úkol splníme. V duchu můžeme říci: „Pane Ježíši, chci 

splnit tento úkol dobře, protože tě mám rád/a.“ 
 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 

V měsíci lednu byli pokřtění: 
Veronika Žemlová (Hustopeče) 

Petr Stodůlka (Hustopeče) 
 

V měsíci lednu jsme doprovodili na věčnost: 
Antonín Perutka (Bělotín) 

Marie Polášková (Hustopeče) 
Zdeněk Strnadel (Špičky) 

Jan Škoda (Hustopeče) 
František Jambor (Hustopeče) 
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OOOOznamy:znamy:znamy:znamy:    
    

✼ Pomazání nemocných se bude udělovat při mši svaté v pondělí 11. 2. 
v 1800 hod. v Hustopečích. K této svátosti může přistoupit ten, kdo je 
nemocný a ten, kdo je starší 60 let. Prosím zájemce o svátost nemocných, 
aby zavčas přistoupili ke svátosti smíření. Prosím nemocné i z ostatních 
farností, aby přijeli do Hustopečí. 

✼ Pobiřmovací setkání se uskuteční v pátek 8. února v 1900 hod. na faře 
v Hustopečích.  

  
 

� Církev se smìjeCírkev se smìjeCírkev se smìjeCírkev se smìje �
 

Pan farář se ptá Pepíčka: „A teď mi, Pepíčku, řekni - ale upřímně - modlíš se 
doma před jídlem?“ „Ne, pane faráři,“ odvětí chlapec, „já nemusím. Moje máma 
vaří dobře.“ 



PPPPOOOOŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEB    

od 3. 2. do 10. 2. 2013 
 

 

Liturgický kalendář Místo Čas Úmysl mše svaté 

Neděle 
3. 2. 

4. neděle v mezidobí 
 

Měsíční sbírka 

Hustopeče 8:00 Za živé a + farníky 

Špičky 9:30 
Za + Martu a Antonína Frydrychovy, 
rodiče a sourozence z obou stran, 
živou rodinu a dvo 

Bělotín 11:00 
Za Boží požehnání a ochranu P. Marie 
k 18. narozeninám pro Barboru 
Ondřejovou 

Pondělí 
4. 2. 

sv. Ondřej Corsini 

Hustopeče 14:00 Requiem za + Jana Majkuse 

Špičky 16:00 volná intence 

Středa 
6. 2.  

sv. Pavel Miki a druhové, 

památka 

Černotín 16:00 
Za + Antonína Petržílka, rodiče z obou 
stran a poděkování za 50 let života 

Čtvrtek 
7. 2. 

sv. Richard 

Bělotín 16:30 Za Věru Orságovou, manžela a syna 

Pátek 
8. 2. 

sv. Jeroným Emiliani 

Hustopeče 16:30 

Za + Karla a Miladu Sedláčkovy, jejich 
rodiče a dvo 
Za + Aloise a Marii Vránovy, jejich 
rodiče a za bratra Aloise a jeho syna 
a dvo 

Sobota 
9. 2. 

sv. Apollonie 
Špičky 16:00 Za živé a + farníky 

Neděle 
10. 2. 

5. neděle v mezidobí 

Hustopeče 8:00 
Za + Helenu Klézlovou a rodinu 
Klézlovu, Balcarovu a Húdkovu 

Černotín 9:30 
Za + Josefa Hýžu, rodiče, 2 bratry 
a živou rodinu 

Bělotín 11:00 Za + Václava Dvorského a živou rodinu 
 

Sbírka z neděle 27. I.: Hustopeče 2.723 Kč, Špičky 604 Kč, Černotín 1.292 Kč a  Bělotín 1.155 Kč. 
Pohřby: Hustopeče 5.993 Kč (21. 1.) a 3.797 Kč (23. 1.). Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 
 

Tel. na faru:  mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040 
Webové stránky farnosti:        http://www.ihustopece.cz/farnost/ 

 

 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. 


