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   10. březen AD 2013 

 

4. neděle postní 
 

Zpravodaj farností 

Hustopeče nad Bečvou, 
Špičky, 

Černotín, 
a Bělotín 

 
 
 
 
 

        
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
����Vesel� se,� Jeruzaléme!� Jásejte� nad� ním� všichni,� kdo� ho� milujete.�
Zajásejte,�neboť�váš�zármutek�se�promění�v�radost�a�budete�nasyceni�ze�
zdroje�útěchy. (Srov. Iz 66,10-11) 

   

1. čtení: Joz�5,9a.10-12�����2. čtení:�2�Kor�5,17-21�����Ev.:�Lk�15,1-3.11-32�

Žalm�103��Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. 
 

MODLITBA, PŮST A MILOSRDENSTVÍ 
 

Modlitba klepe na dveře, půst vyprošuje, milosrdenství dostává 
Bratři, jsou tři věci, na nichž stojí víra, spočívá 

zbožnost a trvá ctnost: modlitba, půst a milosrdenství. 
Kvůli čemu modlitba klepe, to půst vyprošuje a milo-
srdenství dostává. Modlitba, milosrdenství a půst, to je 
trojice tvořící jednotu a dávající si navzájem život. 

Neboť duší modlitby je odříkání a životem odříkání 
je slitovnost. Nikdo ať je neodtrhuje, nemohou být oddě-
leny. Kdo má jen jedno z nich a nemá zároveň i ostatní, 
nemá vlastně nic. Takže ten, kdo se modlí, ať se i postí. 
Kdo se postí, ať se i slitovává. A ať slyší prosebníka, kdo 
sám chce být vyslyšen. Boží sluch si otevírá, kdo vlastní 
sluch nezavírá tomu, který ho prosí. 

Kdo se postí, měl by vědět, co všechno to vlastně 
znamená: že má mít soucit s hladovým, když chce, aby 
Bůh cítil s jeho vlastním hladem. Že se sám má slitovávat, 

kdo doufá ve slitování. Kdo hledá spravedlnost, že ji sám má činit. Kdo chce, aby mu 
bylo dáno, že sám má dávat. Je špatný prosebník, kdo jinému odpírá, oč sám pro sebe 
žádá. Člověče, tvé milosrdenství by se mělo řídit následujícím pravidlem: Jakým 
způsobem, nakolik a jak rychle chceš ty sám dosáhnout milosrdenství, tak rychle, tolik  
a takovým způsobem se ty slitovávej nad druhými. 



      Nuže tedy, modlitba, milosrdenství a půst ať jsou naší jedinou záštitou u Boha, naší 
jedinou obhajobou i naší jedinou modlitbou v trojí podobě. 

A tak co jsme nedbalostí ztratili, získávejme zpět postem a odříkáním. Obětujme  
v odříkání svou duši, neboť není nic lepšího, co bychom mohli Bohu nabídnout, jak 
dosvědčuje i Prorok, když říká: Obětí Bohu je zkroušený duch, zkroušeným  
a pokorným srdcem Bůh nepohrdne. 

Obětuj svou duši Bohu, člověče, a nabídni mu oběť postu a odříkání; ať je to oběť 
čistá, oběť svatá, oběť živá, která by zároveň zůstala tobě i byla dána Bohu. Kdo by 
toto Bohu nedal, nebude ospravedlněn, protože ten, kdo chce dát samého sebe, má 
vždycky co nabídnout. 

Aby však tato osobní oběť byla přijata, musí být spojena s milosrdenstvím: půst 
nevydá plody, není-li zavlažován milosrdenstvím, trpí suchem, jestliže milosrdenství 
vysychá. Co je déšť pro půdu, to je milosrdenství pro půst. Ten, kdo se postí, by marně 
zušlechťoval srdce, očišťoval tělo, vykořeňoval chyby, zaséval ctnosti; jestliže by 
nepřidal proudy milosrdenství, nesklidí žádnou úrodu. 

Člověče, když se postíš, věz, že jestliže se postí tvé milosrdenství, trpí újmou celé 
tvé pole; a co ve svém milosrdenství rozdáš, mnohonásobně se vrátí do tvé sýpky. Hleď 
tedy, abys neztrácel tím, že schraňuješ, ale shromažďuj si tím, že rozdáváš. Věz, že když 
dáváš chudákovi, dáváš sobě. Protože co nenecháš druhému, to nebudeš mít.  

Z kázání svatého Petra Chryzologa, biskupa 
 

koutek pro děti 
 

 28. Metoděj sepsal pro Slovany pravidla, která budou dodržovat 

Cyril s Metodějem brzy zpozorovali, že lidé na Velké Moravě nemají 
napsané zákony, které by dodržovali. Každý národ potřebuje vlastní 

zákony. Protože ne všichni lidé se k sobě chovají dobře. Slované své 

zákony neměli. Bylo například běžné, že se muž oženil s více 

manželkami, a když se mu nějaká už nelíbila, klidně ji vyhnal z domu. 

Jindy zase soused ukradl sousedovi koně a ten mu na oplátku 

podpálil chalupu. 

Metoděj proto sepsal zákoník, aby lidé věděli, jak žít podle 

křesťanských zásad. Zapsal pravidla, zákony, aby se lidé mezi sebou 

chovali jako správní křesťané a žilo se jim spolu lépe. Zákony dostaly 

název „Zákon sudnyj Ijudem". Metodějovi záleželo na tom, aby lidé 

věděli a dělali to, co je správné, a varovali se hříchu a špatného 

chování. Zákony si nevysypal jen tak z rukávu, ale vycházel z těch, které najdeme v Bibli. 

První zákon/pravidlo bylo toto: musíme věřit a sloužit Pánu Bohu, a ne žádným věštcům 

a vyrobeným bůžkům. Další pravidla se týkala manželství a poctivosti v práci. 

Každá rodina nebo třída ve školce má také svá pravidla. Potřebuje je, aby každý věděl, co je správné  

a co ne. Doma víme, že nesmíme například jít do postele se zablácenými botami, jíst špagety rukama a že si 

nemáme dělat naschvály. Kdybychom to porušili, přišel by od rodičů trest nebo přinejmenším napomenutí. 

Zákony a pravidla se nám někdy mohou zdát zbytečné a jejich dodržování k ničemu. Ale když se více 

zamyslíš, určitě přijdeš na to, proč je dobré je dodržovat - proč je dobré mít uklizeno v pokojíčku, vynášet 

smetí, jíst pěkně u stolu. 



MODLITBA K UCTĚNÍ SVATÉ TVÁŘE 
Milý Ježíši, při svém hořkém utrpení ses vystavil lidskému 

výsměchu, stal ses mužem bolesti. Uctívám Tvou božskou 
Tvář. Kdysi z ní vyzařovala božská krása a půvab, nyní se 
podobá tváři malomocného. Avšak i v znetvořených rysech 
poznávám Tvou nekonečnou lásku. Ze všech sil Tě toužím 
milovat a snažit se o to, aby Tě všichni lidé milovali. Slzy, které 
tolikrát vytékaly z Tvých očí, jsou mi drahocennými perlami. 
S láskou bych je chtěl(a) shromažďovat, abych jejich 
nekonečnou cenou vykoupil(a) duše ubohých hříšníků.  

Ježíši, Tvá úctyhodná Tvář mě přitahuje. Prosím Tě, 
vtiskni do mého srdce obraz svého božství a daruj mi vroucí 
lásku k Tobě, abych jednou mohl(a) na Tvou Tvář patřit v její 
oslavené podobě v nebi. Amen. 

 

Z ARCHÍVU OKRESNÍHO NÁRODNÍHO VÝBORU… 
Hustopeče nad Bečvou 
Obec převážně se zemědělskou tematikou. Počet obyvatel 1.050 z toho jen 10 

občanů bez vyznání. Tito pochází z dělnických a malorolnických rodin. Jest to 
ředitel školy, příslušník VB a dále několik dělníků. 

Sama obec jest silně náboženská. Za první republiky tolik občanů 
nenavštěvovalo kostel jako nyní. Ti co se dříve vydávali za pokrokové, chodí nyní 
speciálně do kostela. Jsou to většinou velcí zemědělci jako Pivoda, Šenk a jiní. 

V Hustopečích n/B jsou každou neděli dvě mše. Tak na ranní chodí kolem 700 
osob starších a na druhou mši dochází asi 500 lidí mladších. 

Farář dříve dosti se stýkal s různými občany, ale již delší dobu se isoluje. Také 
navštěvoval kino, nyní má televizor tak nikam nechodí. Po bohoslužbách v neděli 
odpoledne před kostelem rozmlouvá dost často s bývalými lidovci a to Václavem 
Frydrychem, Bohumilem Hubem, Robertem Váhalou. Toto jsou vesměs tak zvaní 
bývalí lidé. Jinak jest velmi opatrný. 

Občané jsou vůči němu rozděleni na dva tábory. Jedna část na něho nadává, že 
jest panský, nikoho si nevšímá a druhá část jest pro něho. 

Farář sám říká, že v Hustopečích n/B jsou zvláštní lidé, od kterých patří dál než blíže. 
MO-KSČ jsou převážně v církvi a navštěvují kostel. Na schůzích tvrdí, že církev 

do politiky nepatří. Výbor má 11 členů a z toho jsou dva bez vyznání. 
Výbor ČSM jest celý silně náboženský rovněž tak i MNV. Sám předseda MNV 

Třískala ač člen strany jest silný katolík. 
Svého času se v organisaci hovořilo, že alespoň výbor by měl vystoupiti 

z církve, ale to potom bylo nějak zamluveno a celá věc usnula. 
Jak strana, tak masové složky v atheistické propagandě ničeho nepodnikly  

a neudělaly. Protivná strany naopak organisuje návštěvy poutních míst a zájezdy. 
Tyto zájezdy organisuje jistý Papež z Lešné, který organisoval asi 4 zájezdy, 
poslední do Frýdku, dále Antonín Váňa z Poruby čís. 8 a Frydrych Jaroslav z Vysoké 
čís. 9. Když nemají autobus, tak jezdí vlakem. Že se organisuje zájezd, toto vyhlašuje 
i místní rozhlas, takže MNV jest tomu nápomocen. 

(přepis z listiny, kterou objevil Pavel Vacula v archívu ONV) 



PPPPOOOOŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEB    

od 10. 3. do 17. 3. 2013 
 

Liturgický kalendář Místo Čas Úmysl mše svaté 

Neděle 
10. 3. 

 

4. neděle postní 

Hustopeče 8:00 
Za + Miladu Kalichovou,  
za + rodiče Váňovy, 2 dcery a 2 zetě  
a živou rodinu a dvo 

Černotín 9:30 Za živé a + farníky 

Bělotín 11:00 Za + rodinu Hanákovu a dvo 

Hustopeče 14:00 pobožnost Křížové cesty 

Pondělí 
11. 3. 

sv. Eulogius z Kordoby     

Špičky 16:00 
Za + Miladu Vaculovou, manžela  
a živou rodinu 

Středa 
13. 3.  

sv. Patricie 
Černotín 16:00 Za + rodinu Kajnárkovu a dvo 

Čtvrtek 
14. 3. 

sv. Matylda 

Bělotín 16:30 Za + rodinu Polákovu, Škrlovu a dvo 

Pátek 
15. 3. 

sv. Longin 
Hustopeče 

16:00 pobožnost Křížové cesty s dětmi  

16:30 

Za Františka Smolku, rodiče a bratry  
a živou rodinu 
Za živou a + rodinu Hrabovu  
a Glogarovu 

Sobota 
16. 3. 

sv. Heribert 
Černotín  17:00 

Za Václava a Ladislava Vladaře,  
rodiče a živou rodinu 

Neděle 
17. 3. 

 

5. neděle postní 

Hustopeče 8:00 

Mše k 25 letům úmrtí pana Zdeňka 
Hynčici a 4 roky od úmrtí manželky 
Ludmily Hynčicové, za rodiče 
Holeňovy, Rušarovy, Hendrychovy, 
Hanuškovy 

Špičky 9:30 
Za + Vlastimila a Marii Hýžovy,  
rodiče z obou stran 

Bělotín 11:00 Za živou a + rodinu Malátovu 

Hustopeče 14:00 pobožnost Křížové cesty 
 

 

Sbírka z neděle 3. III.: Hustopeče 9.065 Kč, Špičky 3.094 Kč, Černotín 3.830 Kč a Bělotín 3.324 Kč.  
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/ 

 

ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín v nákladu 340 
kusů. Vydává P. František Antonín Dostál. 


