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     26. neděle v mezidobí 
Zpravodaj farností 

Hustopeče nad Bečvou, 
Špičky, 

Černotín, 
a Bělotín 

 
 
 
 
 

        
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
�Všechno,�co�jsi�nám�učinil,�Pane,�v�pravdivém�soudu�jsi�učinil.�Zhřešili�jsme�

totiž� a� neposlouchali� jsme� tvá� přikázání.� Ale� dej� slávu� svému� jménu� a� jednej�
s�námi�podle�množství�svého�milosrdenství.�

�
�
�
�

� ��

1. čtení: Am�6,1a.4-7����������2. čtení:�1�Tim�6,11-16���������Ev.:�Lk�16,19-31�
�

Žalm�146���Duše má, chval Hospodina! 
 

Opravdová láska 
je stvrzená i bolestí 

 

Musíme milovat, až to bolí! Nestačí říci: „Miluji.“ Musíme tuto lásku vložit do 

konkrétních skutků. (Matka Tereza) 
Slova “miluji tě” vypouští lidé 

z úst jako komiksovou bublinu 
Slova “miluji tě” dnes vypouštíme 
z úst jako komiksovou bublinu, která 
se vznáší nad našimi hlavami 
s roztouženými výrazy. Říct někomu 
“miluji tě” je stejně nezávazné jako 
pochválit mu auto nebo šaty. Slova 
o tom, že láska je spojená i s bolestí, 
se zdají být jako nepatřičné rušení 

této idylky, jako moralizování, které člověku komplikuje život. Copak bolest 
nezbytně patří k tak úžasnému pocitu, jakým je stav zamilovanosti? 

Bolest potvrzuje pravou lásku 
Život nás ale učí, že láska a bolest spolu chodí v podivné symbióze a vzájemně se 
potvrzují. Když matka dává život dítěti, tak to vždycky bolí. Pro radost z nového 



života však matka na bolest hned zapomíná, láska ji promění v tichou radost. Také 
nemoc dítěte bolí matku víc než noci probděné nad jeho horečnatými sny. A když 
se dítěti uleví, ulehčí se i matce, ačkoli je po fyzické či duševní stránce vyčerpaná. 
Lásku samozřejmě velmi bolí, když jí někdo křivdí nebo když naráží na 
nepochopení a odcizení. Nejvíc ji ale trápí, když neví, co si má počít, aby pomohla 
tomu, na kom jí záleží. 

Chceme milovat, ale nechceme snášet i bolest? 
Svou lásku potvrzovala každodenní bolestí rukou, nohou a často celého těla i Matka 
Tereza. Věděla, jak bičuje déšť, jak bolí hlad a žízeň, jak spaluje sluneční žár, jak 
dotírá zima v noci bez přístřeší. Láska pro ni nebyla jen slovem, komiksovou 
bublinou bez obsahu, ale všední žitou realitou. Je zapotřebí, abychom si položili 
nepříjemnou otázku: Když říkáme, že milujeme, vydáváme se opravdu cele? Není to 
spíš tak, že chceme milovat, ale nechceme být připraveni i trpět? Bolest si nás ale 
stejně najde, i když nejsme odhodláni k oběti. Smrt nám vposledku vezme i to, co 
nám bylo nejdražší. 
     Jen opravdová láska a vydanost snižuje práh naší choulostivosti. Takovou lásku 
spojenou s obětí potom přijímá a proměňuje v radost sám Bůh. 

 www.vira.cz 

 

Modlitba kModlitba kModlitba kModlitba k    andělu strážnémuandělu strážnémuandělu strážnémuandělu strážnému    
 

Můj anděle strážný, Bůh buď chválen, že ti mě svěřil ve své věčné moudrosti. Ať je Pán 
chválen za svou moc, s níž tě učinil spolupracovníkem své dobroty, své slávy a milosrdenství. 
Buď chválen za to, že mi tě postavil do služby své lásky. Děkuji ti, že mi stále stojíš po boku, 
děkuji ti za tvou oddanost, přízeň, spolehlivost a ochranu, kterou mi poskytuješ, za tvou stálost, 
s níž mě miluješ, a za věrnost, s níž mi sloužíš. Důvěřuji ti, že mě svou přítomností chráníš 
a přimlouváš se za mě. 
Předkládej mé modlitby před Boha Otce, na jehož tvář stále hledíš. Svěřuji ti všechna svá 
předsevzetí, aby Boží milostí přinášela mnoho plodů. 

Kráčej přede mnou, kráčej za mnou, kráčej mi po boku. Ochraňuj mne, dávej mi vnuknutí, 
dej, ať poznám Boží záměry a rozhodnutí. Pomoz mi je přijímat a za všech okolností 
uskutečňovat s „chytrostí hada a s prostotou holubice“ (srov. Mt 10,16). 
Chraň mě před útoky Satana a jeho démonů. Pomáhej mi, abych obstál ve všech pokušeních proti 
víře a proti důvěře v božskou prozřetelnost, proti pokoře, čistotě, lásce k Bohu a bližním. 

Svatý anděle strážný, očisti moji paměť, chraň ji před neuspořádanými a nebezpečnými 
představami, před svody přicházejícími skrze moje smysly, před klamavými úklady ďáblovými, 
které falšují můj úsudek, uspávají mé svědomí, a předkládají mi omyl jako pravdu a zlo jako 
dobro. Osvoboď mě od ducha pletichářství, roztržitosti, lenivosti a sebeuspokojení.  

Očišťuj mé představy a obrazy, které ve mně vyvstávají; projasni světlo mého rozumu, dej 
mi svou neproměnlivou radostnost při všem, co na mě naléhá tváří v tvář tělesnému a mravnímu 
utrpení ve světě, které Bůh ve své prozřetelnosti připouští.  
Přivol k tomu, že se budeš modlit se mnou nebo i místo mě tehdy, když jsem příliš zaměstnán 
nebo vyprahlý. Anděle Boží, nakloň se ke mně, bojuj se mnou, abych stále žil v Božím pokoji 
a věrně stál ve službě Boží slávě. Skrze Krista, mého Spasitele. Amen. 

 



koutek pro děti 
 

 

4. Abrahám děkuje Hospodinu, protože ho dovedl do země Kanaán 

Protože byl Abrahám vytrvalý a důvěřoval Hospodinu, doputoval 

do krásné země Kanaán. Za to Hospodinu poděkoval a postavil mu 

oltář, na něm zapálil oheň a modlil se. 

Abrahám se se svou manželkou Sárou, příbuznými a dobytkem vydal 

na cestu do země, kterou ně připravil Hospodin. Putovali dlouhou dobu. 

Někteří už ani nevěřili, že někam dojdou. Jednoho dne však dorazili 

k řece. Břehy byly daleko od sebe a nikde nebyl žádný most ani loďka. 

Abrahám našel takové místo, kde nebyla voda příliš hluboká, a všichni se 

přebrodili na druhý břeh. Malé ovečky a děti by se však utopily, a proto je 

museli pomocníci na druhý břeh přenést na rukou. Když se konečně 

všichni šťastně ocitli na druhé straně řeky, dostali se do země, kterou jim 

Hospodin slíbil. Jejich vytrvalost, to, že se nevzdali a nechali se vést 

Hospodinem, se vyplatila. Před nimi se rozprostřela rozlehlá země. Byla nádherná. 

Vypadalo to, jako by přišli do nebe. Všude kolem kvetly květiny, tekla čistá voda, rostla 

šťavnatá tráva pro dobytek. Kam se člověk podíval, musel obdivovat tu krásu kolem. Ta 

země se jmenovala Kanaán. Abrahámovi a všem, kteří s ním připutovali, se tu moc líbilo, 

hned si začali představovat, jak se jim tu bude pěkně společně žít. Abrahám měl velikou 

radost. Věděl, že se na Hospodina může spolehnout a jen jemu má poděkovat. Ukazoval jim 

totiž cestu do tak krásné země a chránil je, aby šťastně dorazili do cíle. Abrahám na nic 

nečekal a poděkoval Hospodinu, jak to bylo v té době ve zvyku - viditelně, ne jen 

modlitbou. Postavil z kamení velkou hromadu, které se říkalo oltář. Na ni položil dříví 

a plnou náruč klasů obilí. Když měl vše připraveno, dřevo s obilím zapálil a s velkou radostí 

a nahlas se modlil. Velký plamen a kouř, který stoupal k nebi, měl být Hospodinu pro 

radost, tak jako dárek, když dává člověk člověku. Kouř, který stoupal vzhůru k nebi, 

znamenal, že zapálená věc už nepatří nikomu jinému než Hospodinu. 

Abrahám poděkoval Pánu Bohu. I my mu můžeme poděkovat nejen při modlitbě slovy, 

ale i písničkou nebo tím, že se hezky přežehnáme či v kostele pěkně poklekneme před 

svatostánkem. Pánu Ježíši tak ukážeme svoji lásku k němu. Vždyť právě pro nás stvořil tak 

krásný svět, pomáhá nám a je s námi stále. 
Zkuste se společně naučit písničku, například „Dík, tobě, díky“ nebo „Za maminku, 

za tatínka“ (Zpíváme si písničku, str. 19). Zkuste v ní myslet na to, že ji zpíváte Pánu Bohu. 

Připojte i další vámi vymyšlené sloky, ve kterých budete děkovat například za hračky, 

za sluníčko aj. 

    
O H L Á Š K Y 

     V sobotu 5. X. v 1100 hodin budou ve farním kostele Povýšení 
sv. Kříže v Hustopečích nad Bečvou sezdáni slečna Jana 
Jamborová z Milotic a pan Jan Macháň z Hustopeč. Přejeme do 
společné cesty životem stálé Boží požehnání, ochranu a pomoc. 

 

 

 



POPOPOPOŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEB 

od 29. 9. do 6. 10. 2013 
 

 

Liturgický 
kalendář 

Místo Čas Úmysl mše svaté 

Neděle 
29. 9. 

 

26. neděle v mezidobí 

Hustopeče 8:00 
Za + Josefa a Žofii Žemlovy,  
rodiče z obou stran, sestry, Rosálii 
Vychopňovou, živou rodinu a dvo 

Špičky 9:30 
Za + Bohuslava Vozáka k jeho 
nedožitým 70 narozeninám, rodiče, 
bratra, švagra a živou rodinu 

Bělotín 11:00 
Za + rodinu Orgoňovu  
a Gassmannovu a dvo 

Pondělí 
30. 9.  

sv. Jeroným, památka 
Špičky 18:00 

Za + Marii a Jaroslava Navrátilovy, 
syny Jiřího a Antonína a dvo 

Středa  
2. 10.  

sv. andělé strážní, 
památka 

Černotín 17:00 Volná intence 

Čtvrtek 
3. 10. 

sv. Maxmilián 

Bělotín 18:00 

Za manžela Karla Ondřeje,  
živou a + rodinu Ondřejovu 
Za živé i + ctitele sv. Františka  
z Assisi 

Pátek 
4. 10. 

sv. František z Assisi, 
 památka 

Hustopeče  18:00 

Poděkování za Boží požehnání  
s prosbou o další ochranu 
Za živou a + rodinu Růskovu, 
Rušarovu, Horákovu a Veverkovu 

Sobota
5. 10. 

sv. Faustyna Kowalská 

Hranické 
Loučky 

15:00 
Za živé a + farníky, občany 
Hranických Louček a poutníky 

Špičky 18:00 Volná intence 

 
Neděle 

6. 10. 
 

27. neděle v mezidobí 

Měsíční sbírka 

Hustopeče 8:00 Za živé a + farníky 

Černotín 9:30 
Za + manžela Petra Volka,  
snachu Hanku, rodiče z obou stran  
a živou rodinu 

 Bělotín 11:00 
Za + Františka a Boženu Erlovy,  
syna Josefa, vnuka Františka a dvo 

    

OzOzOzOznamy:namy:namy:namy:    
� V tomto týdnu je první pátek v měsíci, proto budou obvyklé adorace a zpovídání. 

 

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.  


