
                                    
 
 

 
 
 

  číslo 17.  
   28. duben AD 2013 

 

     5. neděle velikonoční 

Zpravodaj farností 
Hustopeče nad Bečvou, 

Špičky, 
Černotín, 
a Bělotín 

 
 
 
 
 

        
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Zpívejte�Hospodinu�píseň�novou,�neboť�učinil�podivuhodné�věci;�před�

zraky�národů�zjevil�svou�spravedlnost.�Aleluja.�
Žl 98,1-2���
   

1. čtení: Sk�14,21b-27����2. čtení:�Zj�21,1-5a�����Ev.:�Jan�13,31-33a.34-35�
�

Žalm�145�Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, králi. 
 

N e u m í m  s e  m o d l i t  
 

JAK SE MÁM MODLIT? 
   Lidé často říkají: „Neumím se modlit“ 
a kladou mi otázky: „Jak se mám modlit?“ 
Jestli máte podobný problém, řekněte to 
přímo Bohu… a už tím se modlíte. 
Řekněte mu, že nevíte, jak se modlit… 
a už tím se modlíte. Modlitba totiž 
neznamená něco dělat, ale s někým být.  
Být s někým, komu na mně záleží, 
být v jeho přítomnosti. 
 

NIKOHO NEKOPÍRUJTE 
     Každý člověk je originál. S každým z nás se Bůh setkává originálním způsobem. 
Dovolte Bohu, aby k vám promlouval osobně, svým originálním způsobem. 
     Nedívejte se na ostatní a nezkoumejte, jak působí Bůh v druhých. Nemusíte prožívat 
přesně to, co prožívají lidé kolem vás! Nikoho proto nekopírujte! Bůh s vámi zachází tak, 
jako byste pro něho existovali jen vy a jako by tu on byl jen pro vás! Opusťte své představy 
a dovolte Bohu, aby jednal tak, jak chce on! 



BŮH NÁM NEŠEPTÁ DO UŠÍ... 
     Bůh k nám promlouvá mnoha způsoby a věcmi, různými okolnostmi a prostřednictvím lidí 
v našem okolí. Bůh nám ale nešeptá do uší. Mohl by to sice dělat, ale za běžných okolností 
to nedělá. Jak máme tedy zachytit, co nám Bůh říká? Buďme připraveni zachytit Boží hlas 
v událostech, prostřednictvím Bible, nebo prostřednictvím lidí, se kterými se setkáváme. 
Když budeme mít srdce otevřené, určitě zachytíme chvíli, kdy k nám Bůh mluví. 

Zpracováno podle knihy: Elias Vella „Ježíš – lékař těla i duše“ 
 

koutek pro děti 
 

35. Metoděj se stal arcibiskupem a chtěl, aby Slované poznali,  
jak je krásné žít s Ježíšem 

Metoděj se po nespravedlivém věznění vrátil na Velkou Moravu. 
Tentokrát jako arcibiskup. Knížetem už nebyl Rostislav, který Cyrila 
a Metoděje pozval na Velkou Moravu, ale jeho synovec Svatopluk. Ten 
už Metodějovi nebyl tak nakloněn. Není divu, protože Svatopluk jako 
kníže nevedl spořádaný život. Rád se opíjel a žil, jako by mu všechno 
patřilo. 

Metoděj jako arcibiskup měl na starost péči o všechny kněze 
a kostely. Navštěvoval je a zajímal se, co leží kněžím i lidem na srdci. 
Kněží byli jeho nejbližšími spolupracovníky. Modlili se za sebe 
navzájem a přemýšleli, co mají dělat, aby se mezi všemi šířila víra 
v Boha. Uvědomovali si, že si musejí být vzájemně příkladem. Nejen 
že se mají modlit v kostele, sloužit mši svatou ve staroslověnštině, ale 
mají si především plnit své povinnosti a všímat si lidí, kteří potřebují 
pomoc. 

Metoděj se se svými spolupracovníky kněžími věnoval i prostým lidem. S trpělivostí 
jim ukazovali, že není správné věřit pověrám, věštcům a uctívat stromy, slunce či 
barevné kameny. Vždyť to jsou věci stvořené Bohem, ve kterého věří křesťané. Kněží 
také povzbuzovali lidi, aby dělali svou práci poctivě (výzdobu šperků a keramiky). Lidé 
si je oblíbili, poznali na nich, že přestože jsou na ně nároční, mají je rádi a záleží jim 
na nich. 

Metoděj byl arcibiskupem na Velké Moravě. Víš, jak se jmenuje a jak vypadá arcibiskup naší 
arcidiecéze? Zkus někoho poprosit, aby ti ho ukázal na obrázku, a pomodli se za něho. 

    

M á j o v é  č t e nM á j o v é  č t e nM á j o v é  č t e nM á j o v é  č t e n íííí    
V týdnu nám začíná Mariánský měsíc květen a tak si zpestříme čísla Angela májovou četbou. Budou 

to zamyšlení nad některými invokacemi z loretánských litanií, které sestavil Tomáš J.Bahounek OP 
 

Matko dobré rady, oroduj za nás 
Dobrá rada je nad zlato, zejména v době plné bezbožného osvětářství a politických 

zmatků. Jednotlivcům a celým národům hrozí nebezpečí. Bezbožná osvěta a falešné 
nauky, které se šíří sdělovacími prostředky svádí člověka do pochybnosti v otázkách 
víry, takže je opravdu zapotřebí dobré rady. Bůh nás obdařil rozumem, ovšem trpíme 
důsledky hříchu, který nám zatemnil rozum. Často ani nemáme dost jasných, 
jednoznačných a přehledných informací o sobě i o okolí, abychom se mohli včas 
a správně rozhodnout. Kdo nám poradí a ukáže správnou cestu životem? Člověk 



člověku radí. Někdo si poradit dá, jiný se zklame ve svém rádci. Ale žádného z lidí 
nezklamala Panna Maria. 
 První podmínka, abychom s důvěrou přijali něčí radu, je to, že je schopen nám 
poradit. Maria je schopna nám poradit. Hlavním předpokladem toho, že se dobře 
rozhodneme, je čistota duše a její spojení s Bohem. To vidíme právě na Marii. Dobře se 
rozhodla podle Boží vůle, protože byla plná milosti. Pokud se odvracíme od Boha 
a spoléháme jenom na sebe nebo se otevíráme duchu světa, rozhodneme se podle svých 
slabostí nebo podle světa, a to je neprozíravé. 

 Kdo poradí nejlépe než matka, která to se svým 
dítětem myslí lépe kdokoli jiný? Tím spíše poradí 
Matka Boží. Vzývejme tedy Matku dobré rady. 
 Avšak Matku dobré rady máme nejen vzývat, 
nýbrž i následovat. Můžeme se od ní naučit dvojímu: 
Předně dobrou radu dávat, a dále dobrou radu 
přijímat. 
 Kdo má příležitost udělovat druhým dobré rady? 
Rodiče, kněží, učitelé, představení, úředníci, novináři 
a hlasatelé ve sdělovacích prostředcích to mají za 
povinnost. Maria je jim vzorem v dávání dobré rady. 
Radila dobře při svatbě v Káni galilejské: „Ud ělejte, 
co vám řekne!“ Maria dávala dobrou radu učedníkům 
Páně a zbožným ženám, ale i samotným apoštolům. 
To byl jeden z důvodů, proč ji Pán po svém 
Nanebevstoupení ponechal ještě ve světě. Maria 
poskytuje dobré rady i po svém Nanebevzetí, když 
zjevuje omilostněným duším. 

 Avšak svatá Panna je nám vzorem i v přijímání dobrých rad. Sama přijala dobrou 
radu archanděla Gabriela, aby se stala Matkou Boží. Přijala ji, ovšem ne ukvapeně ani 
lehkomyslně. Uvažuje nejprve, co to andělské pozdravení znamená, a jak se to mateřství 
boží má stát, když je Bohu zasvěcená Panna, a žádá vysvětlení, a teprve s andělovým 
odkazem na Boží všemohoucnost, dá svůj souhlas. Dělejme to také tak. Nepřijímejme 
ani dobře míněné rady unáhleně ani lehkomyslně, ale po zralé úvaze a promodlení 
s Bohem. 
 Maria však nejenže přijímá dobré rady, ale také se jimi řídí. Stojí před křížem, Syn 
umírá, zůstává sama. Co s ní bude? „Hle, syn tvůj. - Hle, matka tvá.“ A jde k Janovi. 
 Matka dobré rady nás nabádá poslechnout Krista skrze Ducha svatého, kterého 
na nás vylévá. Matko dobré rady, oroduj za nás! 
 

&&&&&&&&&&&&&& 

 
Sbírka z neděle 21. IV.: Hustopeče 9.163 Kč, Špičky 749 Kč, Černotín 3.218 Kč  
a  Bělotín 10.903 Kč. Vstupné z divadelní hry Barabáš 3.783 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh 
zaplať. 
 



PPPPOOOOŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEB    

od 28. 4. do 5. 5. 2013 
 

Liturgický 
kalendář 

Místo Čas Úmysl mše svaté 

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 

Pondělí 
29. 4.  

sv. Kateřina Sienská, 
patronka Evropy 

svátek 

Špičky 18:00 

Za + Josefa Vaculu, manželku  
a živou rodinu 
Za + Bohumila Hraba, manželku, rodiče 
z obou stran a dvo 

Středa  
1. 5.  

sv. Josef, dělník 
Černotín 17:00 

Za + Marii Pavelkovou, 
 živou rodinu a dvo 
Za ctitelky Panny Marie  
ze společenství živého růžence 

Čtvrtek 
2. 5. 

sv. Atanáš, památka 
Bělotín 18:00 

Za Natálku Nešťákovou  
a živou a + rodinu 

Pátek 
3. 5. 

sv. Filip a Jakub, 
apoštolové, svátek 

Hustopeče  18:00 

Za Josefa Horáka, rodiče,  
drahé + z rodiny, živou rodinu a dvo 
Za Karla Horáka a + z rodiny 
Chalupovy, živou rodinu a dvo 

Sobota
4. 5. 

sv. Florián 
Špičky 18:00 Za živé a + hasiče 

Neděle 
5. 5. 

 

6. neděle velikonoční 
 

Měsíční sbírka 

Hustopeče 8:00 
Za živé a + hasiče z Hustopeč, Milotic, 
Poruby a Vysoké 

Černotín 9:30 Za živé a + hasiče 

Bělotín 11:00 
Za živou a + rodinu Dostalíkovu  
a Kučerovu 

 

OznamyOznamyOznamyOznamy::::    
✼ Májové pobožnosti: Hustopeče v tomto týdnu v pátek 3. 5. v 1730 a v neděli 5. 5. v 730, 

Poruba ve středu v 1800 a v neděli ve 1400, Milotice každý den v 1900 kromě soboty, 
v Bělotíně v úterý a v neděli v 1800 a ve čtvrtek přede mší svatou růženec a po mši svaté 
litanie. Ve Špičkách 45 minut před bohoslužbami a v pátek v 1800 hod. V Černotíně v úterý 
a ve čtvrtek v 1800 hod. a ve středu po mši svaté. 

✼ V týdnu bude první pátek v měsíci, proto budu navštěvovat nemocné a také budou adorace 
a zpovídání. 

✼ Setkání biřmovaných se uskuteční v pátek 3. května v 1930 hod. na faře v Hustopečích. 
✼ Pouť do Křtin vykonáme 8. května, při zpáteční cestě se zastavíme v Tištíně. Cena 350,- 

Kč. Ty, co nemůžou jít pěšky, autobus vždy doveze až ke kostelu. Do obou kostelů je 
přístup i bez schodů! Odjezdy budou upřesněny příští neděli. Prosím zapište se na list 
papíru v kostele.   


