
                                    
 
 

 
 
 

  číslo 23.  
   9. červen AD 2013 

 

     10. neděle v mezidobí 

Zpravodaj farností 
Hustopeče nad Bečvou, 

Špičky, 
Černotín, 
a Bělotín 

 
 
 
 
 

        
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Hospodin�je�mé�světlo�a�má�spása,�koho�bych�se�bál?�Hospodin�je�záštita�mého�
života,�před�kým�bych�se�třásl?�Moji�protivníci�a�nepřátelé�klopýtají�a�klesají.�

Žl 27,1-2�
� ��

1. čtení: 1�Král�17,17-24������2. čtení:�Gal�1,11-19������Ev.:�Lk�7,11-17�
�
�

Žalm�30�Chci tě oslavovat, Hospodine,  
neboť jsi mě vysvobodil. 

 
 
 

Sv a t ý  A n t o n í n  P a du á n sk ý 
 

Narodil se kolem roku 1195 v Lisabonu a rodiče 
mu dali jméno Fernando. Vstoupil do řádu 
augustiniánských kanovníků a po dokončení studií 
přijal kněžské svěcení. V roce 1220 se stal 
františkánem a přijal jméno Antonín. Odešel hlásat 
evangelium do Afriky, ale brzy onemocněl a musel se 
vrátit do Evropy. Po krátkém pobytu v klášteře na 
Sicílii se setkal v Assisi se sv. Františkem (1221), na 
jeho přání pak v Bologni učil řádové spolubratry 
teologii. V severní Itálii kázal proti katharům, v jižní 
Francii proti sektě albigenských, po návratu do Itálie 
proti lichvářům a zasazoval se o práva chudých. Na 
jeho kázání přicházely tisíce lidí. Zemřel 13. VI. 1231 
ve svém klášteře v Arcelle u Padovy. Za necelý rok 
byl prohlášen za svatého a v roce 1946 za učitele 
církve. 

 Byl pozoruhodným znalcem Bible a jeho kázání 
dokázala ovlivnit prosté lidi i učence. Kázal v kostelech, na náměstích i na mořských 
plážích a jeho strhující proslovy si přišlo poslechnout někdy až 30 tisíc lidí. 



Je patronem: za znovunalezení ztracených věcí; milujících, manželství, žen a dětí, 
těhotných žen, za šťastný porod, proti neplodnosti; starých lidí; chudých; cestujících; 
pekařů, horníků, lodníků, námořníků, trosečníků, pastýřů vepřů, pošťáků a pracujících 
na poště; proti horečce, proti nemocem dobytka, proti moru; proti ztroskotání lodi, proti 
válečným útrapám, pomocník v každé nouzi; františkánů; zvířat, koní; proti lichvě 
a úrokům.   

www.abcsvatych.cz 
 

koutek pro děti 
 

41. Metodějovi žáci byli velkomoravským knížetem Svatoplukem vyhnáni 
Metodějovou smrtí vše neskončilo. Jeho nástupcem se stal Gorazd, 

který měl kolem   sebe   spoustu   spolupracovníků   kněží  a   dobro-
volníků.   Nedělali   nicšpatného, přesto se proti nim postavil kníže 
Svatopluk. Oblíbil si totiž kněze z Německa, kteří mu radili, aby 
s Metodějovými žáky skoncoval. Největším rádcem a našeptávačem byl 
biskup Viching. Záviděli totiž kněžím z Velké Moravy jejich úspěch 
a přízeň obyčejných lidí. Proto knížete Svatopluka přiměli, aby 
Metodějovy žáky ze země vyhnal. 

Bylo smutné, že museli opustit Velkou Moravu. Ale dlouho se tím 
netrápili. Rozdělili se na skupinky a odešli do zemí, kde o Pánu Bohu 
mnoho lidí nevědělo. Někteří se vydali do Bulharska a odtud do Srbska 
a Ruska, jiní šli do Polska a Chorvatska, někteří se uchýlili do Čech, kde je 
s radostí přijala kněžna Ludmila. Všude, kam přišli, si připomínali 
Metodějova slova, že nestačí o Bohu jen mluvit. Konat dobro znamená 

přiložit ruku k dílu a podělit se s ostatními o to, co umím. Zakládali proto školy, kostely 
a kláštery. Učili lidi obdělávat půdu a hospodařit s ní. Dodnes se v některých zemích používá 
písmo, které upravil jeden z Metodějových žáků. Říkalo se mu cyrilice. Z něj se pak vytvořila 
azbuka, písmo užívané dnes například v Rusku nebo Bulharsku. 

Metodějovi žáci si často vzpomněli na Metodějova slova, že nestačí o Bohu jen 
mluvit. Konat dobro znamená přiložit ruku k dílu a podělit se s ostatními o to, co umím. 
Dokážeš se také ty podělit s ostatními o to, co umíš? 

 

 
 

O H L Á Š K Y 
     V sobotu 15. VI. v 1100 hodin budou ve farním kostele 
Povýšení sv. Kříže v Hustopečích nad Bečvou sezdáni slečna 
Zuzana Hadašová z Milotic a pan Ondřej Schäfer z Hrachovce. 
Přejeme do společné cesty životem stálé Boží požehnání, 
ochranu a pomoc. 
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V měsíci květnu byli pokřtění: 
Vratislav Jan Mrukwia (Hustopeče) 

 
 

V měsíci květnu jsme doprovodili na věčnost: 
  František Dohnal (Hustopeče) 
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Sbírky: 
 

 
7. neděle 

velikonoční 

Seslání 
Ducha 

Svatého 

Nejsvětější 
Trojice 

9. neděle 
v mezidobí 

Pohřeb 
Od 

poutníků 
z Újezdce 

Hustopeče 
Kč 

3.582,-- 
Kč 

4.515,-- 
Kč 

4.646,-- 
Kč 

11.049,-- 
Kč 

3.543,-- 
--- 

Špičky 
Kč 

1.058,-- 
Kč 

1.462,-- 
Kč 

1.367,-- 
Kč 

2.737,-- 
--- --- 

Černotín 
Kč 

1.457,-- 
Kč 

3.297,-- 
Kč 

1.379,-- 
Kč 

2.070,-- 
--- 

Kč 
2.359,-- 

Bělotín 
Kč 

1.250,-- 
Kč 

1.602,-- 
Kč 

1.397,-- 
Kč 

4.367,-- 
--- --- 

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 
 

POUTN Í  SOUTĚŽ 
Odpovědi je možné zasílat prostřednictvím SMS na telefonní číslo: 733 741 614 nebo na  

e-mailovou adresu: fad.tistin@seznam.cz nebo písemně do schránky na faře v Hustopečích.  

KOLO TŘETÍ:  

1. Jeruzalém byl zničen Římany? 
a) 70 let po Kr. 
b) 110 let po Kr. 
c) 70 let před Kr. 

 

2. Jakou vzdálenost museli ujít Maria 
s Josefem z Nazareta do Betléma? 
a) asi 20 km 
b) asi 60 km 
c) asi 100 km 

 

3. Kolik mužů dal hodit král 
Nabuchonodozor (Nebúkadnesar) 
do pece, protože zůstali věrni 
Hospodinu?  
a) 2 muže 
b) 3 muže  
c) 23 mužů 

 

4. Kdo z uvedených jmen nebyl 
Jákobovým synem: Manases, Dan 
nebo Josef? 
a) Manases 
b) Dan 
c) Josef 

 

5. Co hledal Abrahamův služebník na 
ženě, kterou měl vybrat pro Izáka? 
a) bohatství a krásu 
b) laskavost a ochotu 
c) moudrost a šikovnost 

 
6. Jak se jmenoval prorok, který měl 

při modlitbě hlavu omotanou 
chaluhami? 
a) Eliáš 
b) Jonáš 
c) Jób 

 

7. Kdo řekl: „Mluv, Hospodine, tvůj 
služebník slyší“? 
a) Mojžíš 
b) Samuel 
c) Šalamoun 

 

8. Kdo uděluje svátost manželství? 
a) biskup a kněz 
b) jáhen, kněz a biskup 
c) snoubenci sobě navzájem 

 

9. Ve kterých svátostech působí Duch 
Svatý? 
a) ve všech 
b) ve křtu, eucharistii a biřmování 
c) ve všech mimo svátost manželství 
 

10. Který evangelista zachytil čtyři 
nádherné básně či písně? 
a) Jan 
b) Matouš  
c) Lukáš 

 

Správné odpovědi z minulého čísla: 1c, 2c, 3c, 4a, 5b, 6b, 7a, 8c, 9a, 10b 
 



PPPPOOOOŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEB 
od 9. 6. do 16. 6. 2013 

 
 

Liturgický 
kalendář 

Místo Čas Úmysl mše svaté 

Neděle 
9. 6. 

 

10. neděle v mezidobí  

Hustopeče 8:00 
Na poděkování za dar zdraví  
u příležitosti životního jubilea 

Špičky 9:30 
Za + Marii a Petra Zidkovy,  
dvo a živou rodinu 

Bělotín 11:00 
Za Evu Rabelovou, její rodiče  
a živou a + rodinu Rabelovu 

Pondělí 
10. 6.  

sv. Maxim 
Špičky 18:00 Za živé a + farníky 

Středa  
12. 6.  

sv. Jan z Fakunda 
Černotín 17:00 Za živé a + farníky 

Čtvrtek 
13. 6. 

 sv. Antonín z Padovy, 
památka 

Bělotín 18:00 Za Miroslava Rýpara 

Pátek 
14. 6. 

sv. Anastáz 
Hustopeče  18:00 

Za Antonína Bubíka, dvoje rodiče,  
živou a + rodinu Bubíkovu a Biskupovu 
Za + Antonii Dostálovou, manžela,  
a živou rodinu a dvo 

Sobota
15. 6. 
sv. Vít 

Špičky 18:00 
Za + Ferdinanda Schindlera, manželku, 
živou a + rodinu a dvo 

Neděle 
16. 6. 

 

11. neděle v mezidobí  

Hustopeče 8:00 
Za Cecílii Kopřivovou, manžela Josefa, 
zetě Vratislava, sourozence a rodiče 
Škrhlovy a Kopřivovy a živou rodinu 

Černotín 9:30 
Za děti, které poprvé přistoupí 
k prvnímu svatému přijímání 

Bělotín 11:00 
Za Jana a Františku Václavíkovy,  
4 syny a vnuka Františka 

 

Oznamy:Oznamy:Oznamy:Oznamy:    
✼ Biřmovaní se sejdou v pátek v 19 hod. na faře v Hustopečích. 
✼ Intence na druhé pololetí letošního roku si již můžete chodit zapisovat. 
✼ V rámci roku víry se vydáme na farní pouť do Říma v termínu od 14. do 19. 10. 2013. 

Cena je Kč 7.990,-- Bližší informace jsou na letáčku. Přihlásit se a odevzdat zálohu je 
třeba do 10. června. 

 

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 330 kusů. Vydává  
P. František Antonín Dostál.  


