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�����Neopouštěj� mě,� Hospodine,� Bože� můj,� nevzdaluj� se� ode� mě!�
Pospěš�mi�na�pomoc,�Pane,�má�spáso!� Žl 38,22-23� �
 

1. čtení: Dt�6,2-6����2. čtení:�Žid�7,23-28����Ev.:�Mk�12,28b-34�

Žalm�18��Miluji tě, Hospodine, má sílo! 
 

Čas chvalozpěvu za veliké Boží vítězství 
 „Kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu?“ Řekl jsem: 
„Pane můj, ty to víš!“ A on mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli 
z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi 
Beránkově.“ (Zj 7, 13b-14) 
 

       Listopad se v Česku spojuje se vzpomínkou  
na zemřelé. Padající listí, chlad a déšť vyvolávají 
pocit nostalgie a smutku. Naši blízcí byli s námi a už 
nejsou... Jistě, utěšujeme se pohlazením a hezkými 
slovy, že se jednou setkáme.  
 

       Jak odlišně hřmí text Zjevení svatého Jana: Bůh 
obklopený nesčetným zástupem, sláva vyplňující 
nesmírný prostor. A v tom se ocitají naši zemřelí:  
Ti, kdo s Pánem žili spojeni vírou, jsou umýváni krví 
Beránka. Rudá krev, která změní zašpiněný šat  

v zářivou bílou barvu... To je milující Bůh. Intenzita Božího jednání v protikladu 
s darem uchvacujícího pokoje. Bílá a rudá, nevinnost a život, drama a vítězství, 
dar a přijetí, radost a napětí. 
  

Listopad může být časem chvalozpěvu za veliké Boží vítězství. 
www.vira.cz  



koutek pro děti 
 10. Metoděj vstoupil do kláštera, ve kterém byl s ostatními mnichy šťastný 

Metoděj pracoval jako místodržitel. I císař si pochvaloval jeho 
poctivost. Velkým překvapením pro všechny bylo, když se Metoděj 
rozhodl pro velkou změnu. Chtěl žít jen pro Boha a sloužit mu v tichu  
a modlit se za druhé. Odešel do jednoho kláštera na hoře Olymp.  
Po rozhodnutí žít celý život v klášteře lidé přijímají nové řeholní 
jméno, které začíná stejným písmenem jako jeho křestní. Metoděj se 
dříve jmenoval asi Michal. V klášteře dostal po čase jméno, které už 
všichni známe - Metoděj. 

V klášteře byl šťastný. Učil se naslouchat tichému hlasu ve svém 
srdci, kterým k němu mluvil Bůh. S ostatními mnichy se modlil za 
všechny nemocné, smutné, kteří nikoho nemají. Jejich přímluvná 
modlitba měla velkou sílu. Mniši drželi pevně pohromadě a měli 
všechno společné. Dělili se o jídlo. Pracovali na zahradě i v klášteře. 
Každý musel přidat ruku k dílu. Byla to někdy dřina. Spravovali i cesty 

vedoucí ke klášteru. Aby mnichům šla práce od ruky, zpívali si. Přemýšleli o Pánu Bohu, 
o tom, co slyšeli při mši svaté. Ráno a večer se scházeli ke společné modlitbě. Řeholníci 
se snažili žít podle příkladu Pána Ježíše. Pro život toho moc nepotřebovali. Přestože se 
jim stoly pod množstvím jídla zrovna neprohýbaly, zažili spoustu legrace. Měli velkou 
radost a pokoj, který by jim kdekdo mohl závidět. 

Může se ti to zdát divné, ale pro život, který žiješ s Bohem, toho moc nepotřebuješ. 
Vydržíš se nedívat na všechny pohádky. Nemusíš mít všechny hračky z obchodu nebo 
nosit značkové oblečení. Stačí ti, že máš v sobě radost, protože víš, že tě má někdo rád - 
rodiče a hlavně Pán Ježíš. Plné skříně hraček ani plná lednička dobrot tě přece neudělají 
šťastným, ale spíš vědomí, že si na tebe maminka s tatínkem udělají čas, mají se rádi  
a do té lásky se vejdeš i ty.   

Mniši v klášteře nebyli (a nejsou ani dnes) vybíraví v jídle. Naučili se děkovat Pánu Bohu za jídlo, 
které jim dal, za ovoce, chléb i mléko. Dokážeš poděkovat Pánu Bohu za jídlo, které ti nachystá 
maminka? Neznáš nějakou písničku, kterou se dá Pánu Bohu poděkovat za jídlo? 

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ 
Smíření    

Píšu zajímavý životní příběh, který mi vyprávěla maminka. Část jsem 
prožila i já.  

Tatínek byl nejmladší z pěti sourozenců, pohrobek - narodil se v den 
pohřbu svého otce. Nejstarší měl převzít hospodářství. Jelikož maminka 
měla ještě tři děti nezaopatřené (dva z nich na studiích), vymínila si velký 
výminek. Syn s nevěstou na to nepřistoupili a ve zlém se rozešli. Babička 
byla ráznější povahy a syn též. Po fyzickém napadení ho babička vyhnala. 
Vyplatila mu podíl na zátěž gruntu. Byla nucena sama hospodařit.  

Roky utíkaly se starostmi a trápením. Nejmladší syn dorostl, když 
vypukla 1. světová válka. Musel jako devatenáctiletý narukovat. Po válce se 



oženil, převzal zadlužené, vybrakované hospodářství a začaly nové 
trampoty. Nejstarší syn se spojil s matkou a usilovali o prodej hospodářství, 
aby získali další „podvodný“ podíl. Moje maminka byla žena energická, 
pracovitá, ke všem přívětivá a také všemi oblíbená. To vadilo oběma 
protivníkům. Pletkám švagra zabránila, a tak začala nová, větší nenávist - až 
na smrt. Po čtyřech letech babička onemocněla a byla upoutána na lůžko. 
Maminka o ni s láskou a trpělivostí pečovala, neboť k sobě nikoho jiného 
nechtěla pustit. Chtěla jí zavolat kněze, avšak odmítla. Před smrtí maminku 
odprošovala a děkovala jí.  

(dokončení příště)  
 

POZVÁNKAPOZVÁNKAPOZVÁNKAPOZVÁNKA    
Myslivecké sdružení PobečvíMyslivecké sdružení PobečvíMyslivecké sdružení PobečvíMyslivecké sdružení Pobečví    Hustopeče n/BHustopeče n/BHustopeče n/BHustopeče n/B, Vás , Vás , Vás , Vás srdečně srdečně srdečně srdečně 

zvezvezvezve    na na na na slavnostní slavnostní slavnostní slavnostní troubenou troubenou troubenou troubenou Hubertskou Hubertskou Hubertskou Hubertskou mši sv.mši sv.mši sv.mši sv., která bude , která bude , která bude , která bude 
sloužena 11. lisloužena 11. lisloužena 11. lisloužena 11. listopadu vstopadu vstopadu vstopadu v    8 8 8 8 hod. ve farním kostele Povýšení hod. ve farním kostele Povýšení hod. ve farním kostele Povýšení hod. ve farním kostele Povýšení 
svatého Kříže vsvatého Kříže vsvatého Kříže vsvatého Kříže v    Hustopečích.Hustopečích.Hustopečích.Hustopečích.    Mši sv. bude celebrovat Mši sv. bude celebrovat Mši sv. bude celebrovat Mši sv. bude celebrovat     
P. František P. František P. František P. František Eliáš, děkan Eliáš, děkan Eliáš, děkan Eliáš, děkan zzzzábábábábřežský a řežský a řežský a řežský a spirituálspirituálspirituálspirituál    Řádu Řádu Řádu Řádu     
sv. Hubertasv. Hubertasv. Hubertasv. Huberta    se sídlem na Kuksuse sídlem na Kuksuse sídlem na Kuksuse sídlem na Kuksu, za, za, za, za    doprovodudoprovodudoprovodudoprovodu    trubačůtrubačůtrubačůtrubačů    
Vojenských Vojenských Vojenských Vojenských lesů a statků lesů a statků lesů a statků lesů a statků Lipník nLipník nLipník nLipník nad ad ad ad BBBBečvouečvouečvouečvou    
    

    

SBOROVÝ ZPSBOROVÝ ZPSBOROVÝ ZPSBOROVÝ ZPĚĚĚĚVVVV    
   Hledám zájemce o sborový zpěv, kteří by byli ochotni nacvičit  
na Vánoce několik málo písní ke mši svaté. První zkouška bude  
v sobotu 10. 11. v 18.00 v kostele ve Špičkách. Zájemci nechť  
se ozvou na tel. 605 580 732, nebo na e-mail: saphira02@seznam.cz 

Lucie Dostalíková 
    

 

    
Církev se smìjeCírkev se smìjeCírkev se smìjeCírkev se smìje

        
       Malý chlapec se modlí před spaním spolu se svou maminkou a babičkou: „Drahý Bože, 
požehnej prosím maminku a tatínka a celou rodinu a ať se všichni dobře vyspí.“     
       Na chvíli se odmlčí a pak zakřičí: „A nezapomeň mi dát kolo k mým narozeninám!“  
       Maminka se diví a povídá mu: „Nemusíš tak křičet. Bůh není hluchý.“ Chlapeček se k ní 
nakloní: „Bůh ne, ale babička jo.“ 
 
 

✼ ✼ ✼       ✼ ✼ ✼       ✼ ✼ ✼       ✼ ✼ ✼       ✼ ✼ ✼       ✼ ✼ ✼       ✼ ✼ ✼ 
       

       Tatínek se cestou do kostela ptá svých dětí: „Děti, proč je důležité, abychom byli 
v kostele potichu?“ Malá dceruška hned přispěchá s odpovědí: „Protože tam lidé spí!“ 



PPPPOOOOŘŘŘŘAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEB    
od 4. 11. do 11. 11. 2012 

 

Liturgický kalendář Místo Čas Úmysl mše svaté 

Neděle 
4. 11. 

31. neděle v mezidobí 
 

Měsíční sbírka 
 

Hustopeče 8:00 Za + Zdenku a Roberta Váhalovy 

Špičky 9:30 Za živé a + myslivce 

Bělotín 11:00 
Za + varhaníka Josefa Valentu, 
manželku, syna a dvo 

Hustopeče 14:00 
svátostné požehnání, průvod 
na hřbitov a pobožnost za duše + 

Pondělí 
5. 11. 

Sv. Zachariáš 

a Alžběta 

Špičky 
po mši svaté 
pobožnost na 

hřbitově 

17:00 
Za + Josefa a Annu Bergrovy, 
rodiče z obou stran a živou rodinu 

Středa 
7. 11.  

Sv. Atenodorus 

Černotín  
po mši svaté 
pobožnost na 

hřbitově 

16:00 
Za + rodiče Andršovy a Rýparovy, 
2 syny, snachu a vnuka a živou 
rodinu 

Čtvrtek 
8. 11. 

Sv. Gottfried 

Bělotín 
po mši svaté 
pobožnost na 

hřbitově 

16:30 
Za všechny duše v očistci 

Za maminku Marii Dvorskou, 
manžela a dvo 

Pátek 
9. 11. 

Posvěcení lateránské 
basiliky, svátek 

Hustopeče 16:30 

Za Vojtěcha Gögha, rodiče, 
Marii Stoklasovou, manžela, 
sourozence a dvo 
Za Františka Volka, manželku, 
sourozence, 3 syny a dvo 

Sobota 
10. 11. 

Sv. Lev Veliký, památka 
Špičky 16:00 

Za Josefa Kundráta,  
otce a živou rodinu 

Neděle 
11. 11. 

32. neděle v mezidobí 

Hustopeče 8:00 Za živé a + myslivce 

Černotín 9:30 
Za + Bohumila Hermana, 
bratra Antonína, manželku a dvo 

Bělotín 11:00 
Za + varhaníka Josefa Valentu, 
manželku, syna a dvo 

 

Sbírka z neděle 21. X.: Hustopeče 4.249 Kč, Špičky 1.074 Kč, Černotín 1.368 Kč  
a Bělotín 1.560 Kč.  Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

Tel. na faru:  mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040. E-mail: farahustopece@gmail.com 

 Hustopeče n/B: www.orel-hustopecenb.cz 
ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín  
a Bělotín v nákladu 340 kusů. Vydává P. František Antonín Dostál. 


