
                                    
 
 

 
 
 

 

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín
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Zpívejte� Hospodinu� píseň� novou,� zpívejte� Hospodinu,�

všechny� země!� Velebnost� a� vznešenost� ho� předchází,� moc� a� nádhera�
je�v�jeho�svatyni.                                (Žl 96,1.6)�

 

1. čtení: Iz�8,23b�-�9,3�������2. čtení:�1�Kor�1,10-13.17������Ev.:�Mt�4,12-23�

Žalm�27��Hospodin je mé světlo a má spása. 
 

J E Ž Í Š O V A  S L O V A  P Ř E S A H U J Í  N Á Š  R O Z U M 
Znovu a znovu jsou Ježíšova slova větší než náš 

rozum. Znovu a znovu přesahují náš vhled. 
Pokušení umenšovat je, ohýbat si je podle našich 

měřítek je pochopitelné. K správnému výkladu patří 
právě pokora, abychom tuto pro nás často přílišnou 
velikost připouštěli, abychom Ježíšova slova neumenšo-
vali tím, že se budeme ptát, co je „reálné“. 
 On od nás čeká veliké věci. Věřit znamená podřídit 
se této velikosti a pomalu do ní dorůstat. 
 

Dvanáctiletý Ježíš v chráměDvanáctiletý Ježíš v chráměDvanáctiletý Ježíš v chráměDvanáctiletý Ježíš v chrámě    
„Proč jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být 
v tom, co je mého Otce?“ Ježíšova slova jsou pro onen 
moment příliš velká. I Mariina víra je „na cestě“, je to 
víra, která se znovu a znovu ocitá v temnotě a musí zrát 
procházením temnotou. Maria Ježíšovu slovu nerozumí, 
ale uchovává je v srdci a nechává je tam pomalu zrát. 
 

Obraz církveObraz církveObraz církveObraz církve    
Lukáš ve svém evangeliu přitom zcela vědomě představuje Marii jako tu, která je 
příkladně naplněná vírou: „Blahoslavená, která jsi uvěřila,“ řekla jí Alžběta. 

V příběhu Ježíšova dětství Lukáš dvakrát poznamenává, že Maria uchovávala 
slova v srdci; tím, jak bylo řečeno, Lukáš odkazuje na zdroj, z něhož ve svém 
vyprávění čerpá. A Maria se jeví nejen jako žena víry, nýbrž také jako obraz 
církve, která ve svém srdci chová a nese Boží slovo. (Benedikt XVI., Ježíš Nazaretský III.) 

3. neděle v mezidobí 
26. leden AD 2014 

   číslo 4. 
ročník IX. 

 



koutek pro děti 
 

21. Josef se stará o to, aby Egypťané neměli hlad 
Josef jako správce Egypta nechal v období úrody postavit sýpky a do nich složit 

obilí. V období hladu pak dohlížel na to, aby si Egypťané i cizinci mohli obilí nakoupit, 
a neměli tak hlad. 

Josefovy předpovědi o sedmi úrodných a sedmi neúrodných 
letech byly pravdivé. V Egyptě se urodilo obrovské množství obilí. 
Lidé ho měli tolik, že by napekli chléb, aniž by ho všechen mohli 
sníst. Josef se svými pomocníky projížděl egyptskou zemí křížem 
krážem a vyzýval lidi: „Přivezte do skladů všechno obilí, které máte 
navíc! Schováme ho do sýpek a skladů, a až bude zapotřebí, 
společně se o ně rozdělíme!“ Na oslících naložených velkými pytli 
sváželi lidé přebytky obilí do skladů. Josef měl plno práce. Neustále 
musel nechat stavět nové a nové stodoly. Tolik toho obilí bylo. Lidé 
byli spokojeni, protože měli dostatek jídla. A sklady byly plné. 

V Egyptě pak skončilo sedm let hojnosti. Nepršelo a nastala 
velká sucha. Na vyschlé půdě obilí nerostlo. Tak začalo sedm let 
neúrody a hladu, které Josef předpověděl. Nikde už nebylo vidět krásná obilná pole. 
V okolních zemích lidé neměli co jíst. V Egyptě však tomu bylo jinak. Zde měli obilí 
na chléb plné stodoly a sklady. Josef byl zaměstnanější než kdy jindy. Nechal stodoly 
otevřít a dohlížel na to, aby si lidé mohli nakoupit obilí, jak kdo potřeboval. 

Brzy se lidé z okolních zemí, které byly rovněž postiženy hladem, doslechli, že 
v Egyptě snad má být obilí. Přijížděli za Josefem a žádali, aby mohli odkoupit obilí 
a dovézt je domů do svých zemí. Tehdy si Josef vzpomněl na tatínka a na své bratry. 
Jestlipak nemají také hlad? 

Z Josefa, který byl nejdříve vězněm, se stal králem pověřený správce. To byla 
pořádná změna. Bůh se o Josefa staral, aby se zase on postaral o Egypťany v době 
neúrody. Také za tebou posílá Bůh mnoho lidí, aby ti pomáhali. Potkal jsi dnes někoho 
takového? Vzpomeneš si, jestli i ty jsi dnes někomu pomohl? 

 

Co ještě Darwin nemohl vědět! (část VIII.) 
Odkud pochází život? 

Všechen ten evoluční povyk současné doby nedává odpověď na otázku: „Jak tedy 
opravdu vznikl život?“ Evoluce nemá vůbec žádné vysvětlení, jak mohl život vzniknout 
z neživé hmoty. Stanley Miller, jehož experiment s „prapolévkou“ v r. 1953 je zmiňován 
v každé učebnici biologie, po čtyřiceti letech připustil, že žádná ze současných hypotéz 
o vzniku života není přesvědčivá. Celkově je všechny označil jako výplod lidské fantazie. 
Mikrobiolog Louis Pasteur rozpoznal něco zcela zásadního: „Život pochází ze života.“ 

Evoluce je jedním z největších omylů světových dějin. Je to ideologie, která 
skutečného Boha – Stvořitele odmítá, a která strhla miliony lidí do propasti nevíry. 
Většina dnešních lidí však nemyslí na to, že díky své nevíře odmítají smysluplný život, 
který Bůh člověku nabízí. Čeká je za hranicí pozemského života – po smrti, to největší 
překvapení a vystřízlivění. Čeká je nejhlubší propast věčné záhuby – věčného oddělení od 



Boha, od všeho dobrého. To, co Bible označuje 
jako peklo. Každá teorie o vzniku světa a života, 
která nebere vážně biblické poselství 
o skutečném vzniku světa, je proto mrtvým 
výtvorem. Bible píše o tom, že nekonečný 
a osobní Bůh – Stvořitel přišel na naši Zem 
v podobě člověka – Ježíše Krista. Učinil lidem 
velkorysou nabídku. Zve všechny lidi k sobě 
a nabízí jim odpuštění všech hříchů skrze svoji 
zástupnou smrt na kříži. Jedině Ježíš má moc 
očistit nás od všech nepravostí, vysvobodit nás 
ze všech negativních závislostí a dát nám nový život. Kdo se k Němu v pokání obrátí 
a uvěří v Něho, obdrží věčný život. Otevřou se mu dveře do Božího království. 

 

Ohlášky:Ohlášky:Ohlášky:Ohlášky:    
 

 Biřmovanci se sejdou v pátek 31. ledna v 1900 hod. na faře v Hustopečích. 
Pokud by se ještě chtěl někdo přidat, má možnost.  
 Představení dětí, které by měly v letošním roce přistoupit k prvnímu svatému 
přijímání v Hustopečích, proběhne při nedělní mši sv. v 8 hod. Prosím děti, kterých 
se to týká, jejich rodiče, kmotry i rodinné příslušníky, aby se této bohoslužby 
zúčastnili. Zároveň prosím farníky o modlitbu za tyto děti a jejich rodiny. 
 

                    PPoojjeeďďttee  ss  nnáámmii  ddoo  MMeeddjjuuggoorrjjee!! 

 

                                77..  88..  --  1166..  88..  22001144 

 

Program: Téměř čtyři dny strávíme odpočinkem u moře 
a téměř čtyři dny prožijeme na známém poutním místě Medjugorje. 
 

Na celé pouti nás bude doprovázet kněz. 
 

Cena: autobus  – 2 500 Kč/os.  Platba za autobus do konce května. 
 

Ubytování: 3 noci u moře - budeme bydlet ve vlastních stanech , cena za osobu a noc asi 8 -
 10 euro + příplatek 6 euro za stan. 
4 noci v Medjugorje - ubytování 10 euro za osobu a noc /příp. je možné bydlet i ve stanu – 3 euro/. 
Celkem tedy na osobu za ubytování asi 65 euro/os /levnější varianta 40 euro/os./ 

 

 Stravování: vlastní 

 

Bližší informace a závazné přihlášky:  

Dagmar Jakešová, tel.: 608 433 473, email: Jakesova.Dasa@seznam.cz 

 

Závazné přihlášky nejpozději do 30. 4. 2014. 

 

 
 
    



PPPPOOOOŘŘŘŘAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEB 

od 26. 1. do 2. 2. 2014 
 

Liturgický 
kalendář 

Místo Čas Úmysl mše svaté 

Neděle 
26. 1. 

 

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Hustopeče  8:00 Za † rodiče Jamborovy a živou rodinu 

Černotín 9:30 
Za † Jaroslava a Josefa Rekovy, rodiče, 
živou a † rodinu a dvo 

Bělotín 11:00 Za živé a † farníky 

Pondělí  
27. 1.  

sv. Anděla Mericiová 

Hustopeče 14:00 Requiem za † Josefa Menšíka 

Špičky 16:30 
Za † Zdeňka Strnadla, syna  
a rodiče z obou stran 

Středa  
29. 1.  

sv. Sulpicius 
Černotín  16:30 Za † rodiče Juříčkovy a živou rodinu 

Čtvrtek 
30. 1. 

sv. Martina 

Hustopeče 14:30 Requiem za † Annu Davidovou 

Bělotín  16:30 
Za † Pavlu Podivínskou 

Za Jana a Vojtěcha Stejskalovy 

Pátek 
31. 1. 

sv. Jan Bosko, památka 

Hustopeče  16:30 
Za † Jana Majkuse, rodiče z obou stran, 
bratry a živou a † rodinu Majkusovu  
a Pavlíkovu a dvo 

Sobota
1. 2. 

sv. Reginald 

Černotín 17:00 Za † Petra Šnejdrlu 

Heřmanice 18:30 za † Thomase Keinera a živou rodinu 

Neděle 
2. 2. 

 

UVEDENÍ PÁNĚ 
DO CHRÁMU 

 

Měsíční sbírka 

Hustopeče  8:00 

Za rodiče Těšické, 2 syny, rodiče 
Novosadovy a dvo. A na poděkování Pánu 
Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o dar 
zdraví a další Boží pomoc u příležitosti 
životního jubilea 70 let a za živou rodinu 

Špičky 9:30 Za živou a † rodinu Vyhnánkovu 

Bělotín 11:00 
Za Barboru Ondřejovou  
a živou a † rodinu Ondřejovu 

    
    

S b í r k y : Hustopeče Špičky Černotín Bělotín 

Křtu Páně Kč 3.676,- Kč 1.196,- Kč 1.659,- Kč 1.633,- 

2. neděle v mezidobí Kč 3.824,- Kč 1.261,- Kč 1.165,- Kč 1.651,- 
 

V Bělotíně při 2. neděli po Narození Páně se vybralo 3.232,- Kč. Dar na opravy kostela v Bělotíně 
5.000,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

    
    

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.  


