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1. čtení: Sk�13,14.43-52������2. čtení:�Zj�5,11-14�������Ev.:�Jan�21,1-19�
�

Žalm�100�Jsme jeho lid a stádce, které on pase. 
 

Z n á š  h o ? 
„Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a moje ovce znají mne, tak jako mě zná Otec 

a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce.“ (Jan 10, 14-15) 
 Druhého člověka nepoznáme jen tím, 
že si o něm přečteme nějaké informace. 
Můžeme si dotyčného vygooglit a podívat 
se, s kým se přátelí na facebooku. Tím 
jsme ho ale ještě nepoznali... Osobu mů-
žeme poznat jen tak, že se s ní pokusíme 
navázat vztah. Je potřeba vstoupit do 
osobního kontaktu, něco spolu prožít. 
Tajemství druhého člověka se nám 
poodhalí, jen když se mu i my sami 
otevřeme. A opravdu hluboké poznání 
někoho jiného se rodí jen z dlouhodobého 
společenství života. Právě k takovému 

vzájemnému poznávání nás Ježíš zve. Pro něj nejsme kusy, které má nějak opečovat a jít 
dál. Ježíš nás ujišťuje, že mu na každém jednotlivě záleží, že se o nás osobně zajímá. Touží 
s každým, kdo mu to dovolí, navázat vztah, zve ke společenství života, abychom mohli 
prožít, že nás zná, a abychom my mohli skutečně do hloubky poznat tajemství jeho osoby. 
On se nám otvírá. Otevřu se mu,  anebo si vystačím s tím, co si o Něm něco vygooglím? 

 

Dle www.vira.cz 



koutek pro děti 
 

 34. Metoděj vydržel i kruté věznění, které mu připravili závistiví lidé 
Ještě než se Metoděj vypravil zpět na Velkou Moravu, vysvětil jej 

papež na kněze a arcibiskupa moravsko-panonského, aby mohl lépe 
pomáhat lidem na Velké Moravě. Udělal z něj svého velvyslance pro 
Velkou Moravu a část dnešního Maďarska a Slovenska. Ne všichni 
z toho měli radost. Tam, kde se dělá něco dobrého, se Boží nepřítel 
snaží našeptávat lidem zlé myšlenky. I tentokrát na sebe pokušitel 
nenechal dlouho čekat. Namluvil některým biskupům a panovníkům, 
že není spravedlivé, aby byl Metoděj arcibiskupem. Biskupové 
a dokonce i císař Ludvík Němec mu začali závidět, že si rozumí 
s papežem a byl vysvěcen na arcibiskupa. Proto vymysleli zlý plán. 
Když se Metoděj vracel z Říma přes Německo, zatkli ho a nechali ho 
uvázaného na provaze běžet za koněm. Pak ho krutě věznili a jen 
občas mu do cely přinesli něco k jídlu. 

Metoděje někdy popadla velká zloba, a kdyby mohl, ukázal by 
jim, zač je toho loket. Byla to velká zkouška jeho trpělivosti a důvěry v Pána Boha. Když 
se ale modlil, všechna ta zloba se rozpustila jako cukr v čaji. Od Pána Boha dostával sílu 
vydržet až do konce. Uběhly více než dva roky, než se zpráva o Metodějově krutém 
věznění dostala až k papeži. Ten se velice rozhněval, nečekal na nic a poslal list 
biskupům a císaři Ludvíkovi, aby Metoděje ihned propustili a doprovodili jej na Velkou 
Moravu. Všechny biskupy pak papež tvrdě potrestal. 

Metoděj nám jde příkladem tím, že když byl propuštěn na svobodu, nechystal plán, jak se 
pomstí těm, kteří ho věznili. Neoplatil jim to, ale modlil se za ně, aby se polepšili. 

 

 

 

 

Barabáš 
 

Duchovní hra Barabáš bude předvedena divadelním souborem Pod věží ze 
Štramberka v kostele Povýšení svatého Kříže v Hustopečích v neděli 21. dubna 2013 
v 1730 hod. Vstupné dobrovolné bude použito na opravu varhan. 

    

NovéNovéNovéNové    vvvvyyyydání dání dání dání KancionáluKancionáluKancionáluKancionálu    
V měsíci březnu vyšlo nové vydání Kancionálu. Pokud máte zájem, můžete 

si ho zakoupit v sakristii za zlevněnou cenu 150,-- Kč. 
 

F A R N Í  P O UF A R N Í  P O UF A R N Í  P O UF A R N Í  P O U Ť  D O  K Ř T IŤ  D O  K Ř T IŤ  D O  K Ř T IŤ  D O  K Ř T I NNNN    
 

     V den svátku Panny Marie, Prostřednice všech milostí, 8. května 
t. r. se vydáme na farní pouť k trůnu Panny Marie Křtinské. 
Na poutním místě budeme mít mši svatou, pobožnost křížové cesty 
a svátostné požehnání. 
     Při zpáteční cestě se zastavíme v Tištíně, kde vykonáme 
pobožnost ke sv. Petru a Pavlovi a uctíme jejich ostatky. 
     Během pouti nás bude doprovázet Hustopečská dechová kapela. 
     Prosím poutníky, aby se zapsali v kostelích na připravené archy. 
Jistě máme za co děkovat a za co prosit. Pouť je tou nejlepší 
příležitostí. 



Církev se smìjeCírkev se smìjeCírkev se smìjeCírkev se smìje     
 

     Jedou Gustáv H. s Lubomírem Š. na zasedání strany, jedou kolem kostela, tak přijde řeč 
na náboženství, a co ti lidi na tom mají a proč tam chodí, vždyť Lenin řekl, že už Marx  
řekl, že Engels řekl, že Bůh není a z dialektického hlediska je to naprosto pochybené… kazí 
to kredit naší lidově demokratické republice a škodí to myšlence internacionálního 
socialistického společenství v čele se SSSR jako takové. Tak nad tím špekulují a pak Gustáv 
říká: „Víš co Lubomíre, běž tam na výzvědy, co se tam vlastně děje“. Lubomír se proplíží 
do ztemnělého kostela a vidí na klekátku v kapli babičku, jak se úpěnlivě modlí: „Milosrdný 
Bože, mám velké trápení a prosbu – blíží se zima a já v tom svém sklepním kamrlíku asi 
umrznu, z důchodu ledva vyžiju, nikdy jsem tě tak neprosila jak teď – spočítala jsem si to, 
a kdybys mi nějak seslal tisíc korun, moc by mi to pomohlo. Koupila bych si svetr 
v partiovce, nějaký to uhlí, to by mi zachránilo život…“ 
      Lubomír se vrátí do auta, povykládá co a jak, Gustáv na to, že to je teda ostuda, takhle 
dostat lidi ke konkurenci kvůli pár stovkám, hele, já jí to dám ze svého, ať už tam 
nepropadá takovým bludům. Začne se šacovat, ale ať hledá, jak hledá, nestluče do kupy víc 
než sedm stovek. „Tak jí dej, Lubomíre aspoň to, ať už jde pryč.“ Stane se, jedou už pozdě 
večer zpátky ze zasedání a u kostela vidí, že se tam babička pořád ještě modlí. Tak zastaví 
a Lubomír zas jde na výzvědy, proč tam ta babička ještě straší, když už dostala, co chtěla. 
Přiblíží se a slyší tato slova: „…tak ti, Pane Bože, nastotisíckrát děkuju za peníze, které mi 
zachrání život, ale příště to, prosím tě, neposílej po těch komunistických potvorách, oni mi 
z toho tři stovky sebrali…“    

%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&% 



PPPPOOOOŘAD BOHOSLUŽŘAD BOHOSLUŽŘAD BOHOSLUŽŘAD BOHOSLUŽEBEBEBEB    

od 21. 4. do 28. 4. 2013 
 

Liturgický 
kalendář 

Místo Čas Úmysl mše svaté 

Neděle 
21. 4. 

 

4. neděle velikonoční 
 

Sbírka na křesťanská 
média 

Hustopeče 8:00 
Za rodinu Tomčíkovu, Šmídovu 
a Michalovíchovu a živou rodinu a dvo 

Černotín 9:30 Za živé a + farníky 

Bělotín 
 

Patrocinium 
11:00 

Za Elišku Vychodilovou,  
rodiče Vychodilovy, syna Josefa,  
rodinu Zábranskou a dvo 

Pondělí  
22. 4.  

sv. Leonid 
Špičky 18:00 

Za + Jiřinu Strnadlovou,  
rodiče z obou stran a živou rodinu 
Za + Marii Susíkovou, její sestry 
Ludmilu a Boženu a bratra Josefa 

Středa  
24. 4.  
sv. Jiří 

Černotín 16:30 
Za + Marii Alánovou, manžela  
a živou a + rodinu 

Lučice 18:00 Za živé a + farníky a občany Lučic 

Čtvrtek 
25. 4. 

sv. Marek, evangelista 
svátek 

Bělotín 18:00 Za Jana Hegara 

Pátek 
26. 4. 

sv. Klétus 
Hustopeče  18:00 

Za + Květoslava Těšického,  
+ Jana a Štěpánku Bartošíkovy  
a živou + rodinu 
Za + Františka a Jarmilu Blažkovy, 
živou a + rodinu a dvo 

Sobota
27. 4. 
sv. Zita 

Černotín 18:00 
Na poděkování za přijatá Boží 
dobrodiní s prosbou o další  
Boží pomoc a požehnání 

Neděle 
28. 4. 

 

5. neděle velikonoční 

Hustopeče 8:00 
Za Václava Jambora, manželku, rodiče 
a dvo 

Špičky 9:30 
Za + syna Jiřího Hošťálka  
a živou a + rodinu Hošťálkovu 

Bělotín 11:00 Poděkování za 25 let manželství 
 

 

Sbírka z neděle 14. IV.: Hustopeče 3.761 Kč, Špičky 1.845 Kč, Černotín 1.345 Kč  
a  Bělotín 1.506 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/ 

 Hustopeče n/B: www.orel-hustopecenb.cz 
 

     ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín v nákladu 330 kusů. Vydává  
P. František Antonín Dostál.  


