
                                    
 
 

 
 
 

 

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) 
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1. čtení: 1�Sam�16,1b.6-7.10-13a�����2. čtení:�Ef�5,8-14�����Ev.:�Jan�9,1-41�

Žalm�23��Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. 
 

sv. Vincenc  Ferrerský 
Narodil se pravděpodobně v r. 1350 ve Valencii 

ve Španělsku. V 17ti letech tam vstoupil do dominikán-
ského kláštera. Po studiích se asi roku 1374 stal 
knězem. Nějakou dobu vyučoval filosofii v Barceloně 
a v letech 1376 až 78 se věnoval dalšímu studiu teologie 
v Toulouse, v jižní Francii. Asi po sedmi letech se stal 
učitelem teologie ve Valencii a zároveň byl známým 
kazatelem. To se již v Církvi odehrály povážlivé 
události, které ji pak poškozovaly a velmi zasáhly i do 
života svatého Vincence.  
 Po skončeném 70tiletém papežském exilu v Avig-
nonu, papež v březnu následujícího roku zemřel. 
Za poněkud bouřlivé atmosféry byl v Římě zvolen 
kardinály papež, který přijal jméno Urban VI. Ten si 

ale znepřátelil neapolskou královnu i kardinály, kteří se pak sešli čtyři měsíce po 
papežské volbě v Anagni a prohlásili ji za neplatnou, protože byla vynucená. 
Kardinály podpořila královna Jana i francouzský král Karel V., proto vykonali 
novou volbu, z níž vzešel Klement VII., který byl ve skutečnosti vzdoropapežem. 
Vzniklé schizma trvalo 39 let a v nepřehledném víru událostí byl problémem 
správný úsudek. Rozdělená byla nejen Evropa, ale i Církvi oddaní světci.  
 Vincenc Ferrer viděl hlavu Církve v avignonském vzdoropapeži. K tomu ho 
vedl jak postoj představeného řádu, tak přátelství s Pedrem de Luna a vliv 
dominikána Emericha, který byl svědkem volby Urbana VI. a pokládal ji za 
neplatnou. Vincenc se proto vahou své osobnosti zasazoval prakticky za vzdoro-
papeže. A když ten zemřel, vystřídal ho v Avignonu r. 1394 Pedro de Luna, jenž si 
dal jméno Benedikt XIII. a z Vincence, setrvávajícího v omylu, udělal svého 
kaplana a zpovědníka. Vincenc pak poznal hrozivé účinky církevního rozkolu 
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a pokoušel se přimět Benedikta XIII., aby odstoupil. V kurii se Vincenc necítil 
dobře a v roce 1398 se prý stáhl do avignonského dominikánského kláštera. 
Povážlivě onemocněl a 3. října ve zvláštním vidění jej prý uzdravil sám Spasitel 
a poslal kázat evangelium. Vincenc toto oznámil Benediktovi XIII. a v následují-
cím roce se vydal na velkou apoštolskou cestu.  

Vincenc s velkým kazatelským úspěchem prošel v letech 1399 - 1412 jižní 
Francii, Švýcarsko, sever Itálie a Španělsko. Scházelo se kolem něho množství 
věřících. Častými náměty jeho kázání byly hřích, poslední soud a věčnost. Po 
jeho promluvách se mnoho lidí obracelo a mnoho nových věřících vstupovalo do 
církve. Místy ho doprovázeli kajícníci, kteří se na znamení veřejného pokání 
bičovali, a on je musel usměrňovat v duchu zdravé křesťanské askeze.  
 Síla jeho slov, do nichž vkládal pravdy od Krista, pronikala srdce. Jednou se 
mu ale stalo, že neměl úspěch na dvoře mocnáře, protože mu víc než na obsahu 
záleželo na vybroušeném slohu. Záhy si chybu uvědomil a litoval jí. K vytrvalé 
pokoře ho také vedl i omyl, týkající se poznání pravého papeže.  
 V době Vincencovy misijní pouti sílilo hnutí za odstranění papežského 
rozkolu. Na jaře r. 1409 se církevní představitelé sešli v Pisy na způsob 
církevního sněmu a ve snaze odstranit současné dva papeže, zvolili třetího (jako 
Jana XXIII.). Tím však je neodstranili, jen zvýšili zmatek. Vincenc to prožíval 
zdrceně a začal podléhat představě, že se blíží konec světa.  
 V roce 1414 císař Zikmund zorganizoval konání církevního sněmu v Kostnici. 
V souvislosti se sněmem chtěl Vincenc po Benediktu XIII., aby abdikoval, ale 
pokoušel se o to marně. Proto pak přiměl španělského krále Ferdinanda, aby 
přestal uznávat neústupného vzdoropapeže a sám v katedrále předčítal 
prohlášení, týkající se osvobození od poslušnosti vůči Benediktu XIII.  
 Konání Kostnického sněmu nakonec schválil Řehoř XII., načež odstoupil 
a vzdal se i vzdoropapež Jan XXIII. V roce 1417 na plnoprávném všeobecném 
církevním sněmu zvolili papeže - Martina V., kterého uznala celá Církev. S jeho 
souhlasem i přes pokročilý věk se Vincenc vydal na další misijní cestu po severní 
Francii, kde asi po tři roky vedl lid k obrácení. V Bretani vysílením onemocněl 
a zemřel ve Vannes. V roce 1455 byl prohlášen za svatého. 

Patron: Patron: Patron: Patron: Valencie, pokrývačů, stavitelů, drvoštěpů a slévačů olova. Bývá 
vzýván při migrénách, epilepsii, horečce a je označován za přímluvce dobrého 
sňatku, za plodnost i za šťastnou smrt.                                 (převzato z catholica.cz)        
 

koutek pro děti 

30. Mojžíš se při útěku skryl u kněze Jitra  
a potom pásl jeho stáda ovcí 

Mojžíš putoval pouští, až se dostal k jedné studni. Přišly sem také dívky. Mojžíš 

jim pomohl před cizími pastýři a ony ho za to přivedly ke svému otci Jitrovi. Mojžíš 

u Jitra pracoval jako pastýř.  
Mojžíš už nebyl princem. Protože udělal špatnou věc - zabil člověka, musel utéct z Egypta 

někam, kde ho nikdo neznal. Dostal se tak do cizí země, kde byly vysoké hory. Tato země se 
jmenovala Midjan. Zastavil se u jedné studny. Přišel zrovna ve chvíli, kdy ke studni přišlo sedm 
dívek se stádem oveček. Chtěly jim dát napít. Tu najednou přišli cizí pastýři. Měli také stádo ovcí 



a začali dívky od studny odhánět. „Už ať jste odtud pryč," řekli, „nejprve se 
musejí napít naše ovce. Počkejte si, až budeme hotoví." Dívky se bály  
a rychle mužům uvolnily místo. Když Mojžíš viděl, jak drzí jsou ti muži, 
rozhněval se. Postavil se proti nim a zakřičel: „Ať jste okamžitě pryč! Hněte 
sebou. Ty dívky tu byly první, a proto mají právo dát jako první napít svým 
ovečkám. Neodvažujte se jim ještě ublížit!" Zavolal dívky zpět a pomohl jim 
postarat se o ovečky. Když byly hotové, vydaly se na cestu domů k taťnkovi 
Jitrovi. Vzaly s sebou Mojžíše. 

A tak se Mojžíš dostal do domu starého kněze Jitra. Pozvali ho na 
večeři a poskytli mu i nocleh. Nakonec u nich zůstal bydlet několik let. 
Dokonce se oženil s jednou z jeho sedmi dcer, Sipporou. Mojžíš tu pilně 
pracoval. Každý den vyháněl ovce na pastvu. Vyhledával pro ně šťavnatou 
trávu, chránil je před divokou zvěří a vodil je ke studni, kde jim načerpal 
vodu. Pastýřský život mu přirostl k srdci a myslel si, že pastýřem zůstane až 
do smrti. Vždyť už byl pokročilého věku. 

Mojžíš se za tu dobu, co se staral o ovečky tchána Jitra, hodně změnil. Dříve byl bohatým 
princem, ale nyní byl jen chudým pastýřem. Dříve žil pohodlně, teď však musel každý den 
pracovat. Dříve se také snadno rozhněval a zlobil, teď se však naučil být trpělivý a vytrvalý. 

Co dobrého Mojžíš v tomto příběhu vykonal? Vzpomeneš si, kdy jsi se i ty zastal kamaráda 
nebo sourozence, kterému se někdo posmíval (kvůli brýlím, rovnátkám, že chodí do kostela) nebo 
se k němu choval špatně (předbíhal v řadě na oběd, schoval mu hračky či boty apod.)? Zastat se 
ale neznamená někoho zbít, boxovat s ním, ale říci, jak se věci mají. Vyžaduje to odvahu a někdy 
i pomoc od dospělých lidí. 

    

Církev se smìjeCírkev se smìjeCírkev se smìjeCírkev se smìje  
 

Učitelé ve škole požádali kněze, aby popovídal dětem o manželství. Připravil si tedy 

pečlivě své vyučování, vstoupil do třídy a začal otázkou: „Hoši a děvčata, přišel jsem k vám 

dnes, abych si s vámi povídal o manželství. Ale než začnu, může mi někdo z vás říci, co  

o manželství řekl Ježíš?“ Po chvilce mlčení se přihlásil Pepíček. Když ho kněz vyvolal, hrdě 

odpověděl: „Ježíš řekl: 'Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí'.“ 
    

()()()()    
Dva kluci jdou domů z nedělní bohoslužby a oba mají plnou hlavu přemýšlení o věcech, 

které se právě dozvěděli v kázání. Jeden nakonec povídá: „Co myslíš, jak to je s tím ďáblem,  

o kterém dnes mluvil náš pan farář?“ Druhý zamyšleně odpoví: „Víš, jak to bylo s Ježíškem  

a Mikulášem... Určitě to zase bude tvůj táta.“ 
 

Ohlášky: 
• Křížová cesta v Porubě a v Miloticích bude v neděli ve 1400 hod. 
• Zkouška malé schóly proběhne ve čtvrtek 3. 4. v 1600 hod. v muzikantské zkušebně. 
• V týdnu bude první pátek v měsíci, proto budu navštěvovat nemocné a také budou 

adorace a zpovídání. 
• Svátost smíření v Hustopečích bude v pátek od 1700 do 1730, kdy začne křížová cesta. 
• Setkání biřmovanců proběhne v pátek v 1900 hod. na faře v Hustopečích. 
• Ministrantská schůzka proběhne v sobotu 5. 4. v 10 hod. na faře v Hustopečích. 



PPPPOOOOŘŘŘŘAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEB 

od 30. 3. do 6. 4. 2014 
 

Liturgický 
kalendář 

Místo Čas Úmysl mše svaté 

Neděle 
30. 3. 

 

4. neděle postní 
Sbírka na aktivity arcidiecéze 

Hustopeče  8:00 
Za † Marii a Aloise Vránovy,  
rodiče Dohnalovy, Františku Blažkovou 
 a živou a † rodinu 

Špičky 9:30 
Za † Vlastimila Humplíka,  
rodiče z obou stran a živou rodinu 

Bělotín 11:00 Za živé a † farníky 

 Hustopeče  14:00 pobožnost Křížové cesty 

Pondělí  
31. 3.  

sv. Balbína 

Hustopeče 14:30 Requiem za † Ludmilu Frydrychovou 

Špičky 17:30 
Za dar zdraví, Boží pomoc a ochranu PM 
pro nastávající maminku  
a všechny nenarozené děti 

Středa  
2. 4.  

sv. František z Pauly 
Černotín  17:30 

Na poděkování PB a PM za přijatá 
dobrodiní s prosbou o další pomoc  
a požehnání 

Čtvrtek 
3. 4. 

sv. Nikita 
Bělotín  17:30 Za dvo a ochranu pro živou rodinu 

Pátek 
4. 4. 

sv. Izidor Sevilský 
Hustopeče  

17:30 pobožnost Křížové cesty 

18:00 

Za rodiče Štaffovy a Gronesovy, vnuka 
Jaromíra, živou a † rodinu 
Za živé a † kněze,  
kteří působili v naší farnosti 

Sobota
5. 4. 

sv. Vincenc Ferrerský 

Heřmanice 16:30 
Za Josefa Vozáka, syny, živou a zesnulou 
rodinu z obou stran 

Špičky 18:00 
Za † Jaroslavu a Karla Šumšalovy  
a syna Jaroslava 

Neděle 
6. 4. 

 

5. neděle postní 
Měsíční sbírka 

Hustopeče  8:00 
Na poděkování za Boží pomoc  
a ochranu při podnikání,  
s prosbou o další Boží dobrodiní 

Černotín 9:30 
Za Václava a Ladislava Vladaře  
a živou rodinu 

Bělotín 11:00 
Za † Josefa a Martu Žákovčíkovy,  
živou a † rodinu 

Hustopeče  14:00 pobožnost Křížové cesty 
 

S b í r k y : Hustopeče Špičky Černotín Bělotín 

2. neděle postní Kč 4.749,- Kč 1.165,- Kč 1.173,- Kč 1.145,- 

3. neděle postní Kč 4.663,- Kč 952,- Kč 2.173,- Kč 1.470,- 
 

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.     

 

Tel. na faru:  mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040 
 

Webové stránky farnosti:  www.ihustopece.cz/farnost/ 
    ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín v nákladu 330 kusů. Vydává  
P. František Antonín Dostál.  


