
                                    
 
 

 
 
 

  číslo 50.  
   9. prosinec AD 2012 

 

2. neděle adventní 
 

Zpravodaj farností 

Hustopeče nad Bečvou, 
Špičky, 

Černotín, 
a Bělotín 

 
 
 
 
 

        
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
���Hle,�Pán�přijde�spasit�lidi�všech�národů�a�k�radosti�
vašeho�srdce�dá,�že�uslyšíte�jeho�mocný�hlas.�

Srov. Iz 30,30��
 

1. čtení: Bar�5,1-9���2. čtení:�Flp�1,4-6.8-11���Ev.:�Lk�3,1-6�
�

Žalm�126��Velkou věc s námi učinil Hospodin, 
naplnila nás radost. 
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Na různé dotazy laiků i kněží na tak zvané „Velké varování Ježíše Krista“, které se šíří  
po internetu a někde také rozdává v kostelích ve formě brožurky, odpovídá olomoucký arcibiskup  
Jan Graubner následujícím sdělením. 

Tato poselství o velkém Božím varování pocházejí z údajných 
soukromých zjevení nejmenované irské vizionářky. Nemají schválení žádné 
církevní autority. Přestože obsahují modlitby k Božímu milosrdenství, 
vyzývají ke zpovědi a svěcení „pečetí“ knězem, obsahují řadu bludů a nejsou 
v souladu s naukou katolické církve. Biblické úryvky jsou vykládány 
svévolně a v rozporu s církevní naukou. Sama Bible při tom říká: Buďte si 
vědomi toho, že žádný výrok Písma není ponechán ničímu soukromému 
výkladu (2 Petr 1,20). 

Poselství vybízí, aby si lidé jako záruku ochrany proti ďáblovi pořídili „pečeť živého Boha“ tím, 
že si ji stáhnou z internetu a najdou kněze, který jim ji posvětí. Upozorňuji kněze, že na takové věci 
nesmějí spolupracovat, že by šlo o hřích zpronevěry svému kněžskému poslání a podporu vznikající 
sekty. Věřící vyzývám, aby se nepodíleli na šíření těchto bludařských poselství. Na ty, kdo by po 
tomto upozornění dále spolupracovali na jeho šíření, se vztahují slova sv. Pavla: Divím se tomu, že 
se od toho, který vás povolal v Kristově milosti, tak rychle uchylujete k jinému evangeliu. Ale to 
naprosto není nějaké jiné evangelium! To jen jistí lidé vás matou a rádi by překroutili evangelium 



Kristovo. Ale i kdybychom my sami nebo anděl z nebe vám hlásal evangelium odchylné od toho, 
které jsme vám hlásali, buď proklet! … Snažím se teď, abych si získal přízeň u lidí? Anebo u Boha? 
Což se ucházím o to, abych byl pěkný u lidí? Kdybych ještě i teď chtěl být pěkný u lidí, nebyl bych 
Kristův služebník (Gal 1,6-8.10). 

 Podobně se šíří i různé předpovědi o konci světa. K těm připomínám Ježíšovo slovo: O tom 
dni a té hodině neví nikdo, ani nebeští andělé, ani Syn, jenom sám Otec… Buďte tedy bdělí, protože 
nevíte, který den Pán přijde (Mt 24,36.42). Pro nás není důležité, jestli se setkáme s Bohem při konci 
světa, či ve chvíli smrti, která může přijít kdykoliv. Důležité je, abychom byli připraveni na Boží 
soud, na setkání s Pravdou. Jediná správná reakce na všechna poselství tohoto druhu je pokání podle 
výzvy Jana Křtitele: Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu 
(Mk 1,15). 

 Protože: Pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu (1 Kor 15,22), je třeba 
budovat pevné a důvěrné přátelství s Kristem. 

 Protože Ježíš říká: Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život a nepodléhá 
soudu, ale už přešel ze smrti do života (Jan 5,24), a jinde: Žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře na 
věky (Jan 11,26), je třeba přijímat Boží slovo s opravdovou vírou a žít podle něho. 

 Protože Ježíš říká: Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední 
den (Jan 6,54), je třeba přistupovat ke svatému přijímání Krista v eucharistii, ale být k tomu i náležitě 
připraven, protože: Kdo by jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi 
Páně (1 Kor 11,27). 

 S plným vědomím pastýřské povinnosti upozorňuji všechny věřící na tato nebezpečí a zároveň 
je prosím, aby věrní evangeliu usilovali o svatý život ve společenství církve. Ty, kteří snad 
z nevědomosti uvěřili bludným naukám, prosím, aby se pokorně vrátili k nauce evangelia a katolické 
církve. Všechny zahrnuji do svých modliteb a provázím svým požehnáním 

 
 

koutek pro děti 
 
15. Cyril byl vybrán, aby šel Saracénům vydat svědectví o křesťanství 

Císař si jednoho dne nechal zavolat Cyrila. Cyril neváhal a vypravil se do 

císařského paláce. Cestou se mu honilo hlavou, co po něm asi císař bude 

chtít? Císař mu řekl: „Milý Cyrile, široko daleko neznám chytřejšího 

a poctivějšího muže. Posílám tě do země, kde bydlí lidé, kteří si říkají Saracéni. 

Běž k nim a pověz jim o Pánu Bohu.“ „Saracéni, to je zajímavý název,“ řekl 

Cyril, „už se těším, až je poznám.“ Vydal se tedy na cestu. Když byl u cíle, 

nečekal na něj zástup lidí volajících „sláva“. Mezi Saracény bydlelo jen málo 

křesťanů, kteří věřili v Pána Boha. Lidé se křesťanům posmívali a dělali jim 

naschvály. Když se protivníci dozvěděli, že má přijít nějaký člověk, který k nim 

bude mluvit o Pánu Bohu, vymysleli nepěkné přivítání. 

Na dveře domů, ve kterých bydleli křesťané, nakreslili obrazy škaredých 

ďáblů. Tím chtěli tyto lidi zesměšnit a rozhněvat Cyrila. Ten, když viděl tu spoušť, se na výtržníky 

vůbec nerozzlobil. Pousmál se a dodal: „Co to ale vidím. Nakreslené čerty na dveřích domů! 

Mám za to, že uvnitř žijí dobří lidé, kterých se čerti bojí, a tak utíkají ven. Kde nejsou čerti 

nakresleni na dveřích, tam s nimi asi bydlí v domě.“ Po těchto slovech si se Saracény začal 

povídat o Pánu Bohu, který stvořil všechno. 



Když Saracéni počmárali dveře domů křesťanů, mohl se na ně Cyril rozzlobit. On to ale 

neudělal. Moudře a vtipně jim odpověděl. Jak jednáme my, když se nám někdo směje nebo si 

vezme naše věci? Začneme plakat, trucujeme nebo máme velkou zlost a nejradeji bychom 

ukázali naši sílu v rukách. Odplata určitě není to nejlepší řešení. Zachovat se v takové chvíli jako 

Pán Ježíš nebo někdo svatý, to je hrdinství. 

Myslíš,  že i dnes žijí lidé,  kterým se druzí nejen smějí,  že jsou křesťané, ale dokonce jim 

vyhrožují, že pokud nepřestanou věřit v Boha, tak je uvězní či přijdou o život? 
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V měsíci listopadu byli pokřtění: 
Anna Kateřina Krejčířová (Bělotín) 

Zuzana Markéta Šváčková (Hustopeče) 
 

V měsíci listopadu jsme doprovodili na věčnost: 
Robert Jambor (Milotice) 
Anna Jakubcová (Bělotín) 
Marie Alánová (Černotín) 

Jaroslava Nováková (Nejdek) 
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� SSSS    velkou velkou velkou velkou chutíchutíchutíchutí    se pustíme do druhého týdne rorátů. Děti se pustíme do druhého týdne rorátů. Děti se pustíme do druhého týdne rorátů. Děti se pustíme do druhého týdne rorátů. Děti vvvv tomto tomto tomto tomto týdnu týdnu týdnu týdnu budou dostávat budou dostávat budou dostávat budou dostávat za za za za 
účast účast účast účast kolečkakolečkakolečkakolečka....    TradičnTradičnTradičnTradiční čas zůstává 6í čas zůstává 6í čas zůstává 6í čas zůstává 615151515    hod.hod.hod.hod.        
    

� Jedinečná šance pro děti proběhne vJedinečná šance pro děti proběhne vJedinečná šance pro děti proběhne vJedinečná šance pro děti proběhne v pátek pátek pátek pátek 14. 12. od 1514. 12. od 1514. 12. od 1514. 12. od 1500000000    hod., kdy budeme na faře hod., kdy budeme na faře hod., kdy budeme na faře hod., kdy budeme na faře 
vvvv Hustopečích Hustopečích Hustopečích Hustopečích péct a zdobit perníky. péct a zdobit perníky. péct a zdobit perníky. péct a zdobit perníky. Zvány jsZvány jsZvány jsZvány jsouououou    dddděti ze všech farností, i tiěti ze všech farností, i tiěti ze všech farností, i tiěti ze všech farností, i ti, kte, kte, kte, kteří by se chtěli této ří by se chtěli této ří by se chtěli této ří by se chtěli této 
akce zúčastnit.akce zúčastnit.akce zúčastnit.akce zúčastnit.    
    

� Vánoční pohledy jVánoční pohledy jVánoční pohledy jVánoční pohledy je možné si zakoupit ve možné si zakoupit ve možné si zakoupit ve možné si zakoupit v sákristii.sákristii.sákristii.sákristii.    Cena je 4,Cena je 4,Cena je 4,Cena je 4,----    Kč.Kč.Kč.Kč.    Můžete využít také Můžete využít také Můžete využít také Můžete využít také 
exklusivní nabídku exklusivní nabídku exklusivní nabídku exklusivní nabídku vánočních přánívánočních přánívánočních přánívánočních přání, jejichž , jejichž , jejichž , jejichž zakoupenímzakoupenímzakoupenímzakoupením    přispějete na Klub Stonožka Ostrava. Je přispějete na Klub Stonožka Ostrava. Je přispějete na Klub Stonožka Ostrava. Je přispějete na Klub Stonožka Ostrava. Je 
pouze pouze pouze pouze desetdesetdesetdeset    kusů kusů kusů kusů ((((áááá    70707070,,,,----    Kč) i sKč) i sKč) i sKč) i s obálkou.obálkou.obálkou.obálkou.        
    

� PřPřPřPříležitost kíležitost kíležitost kíležitost k předvánoční předvánoční předvánoční předvánoční svaté zpovědi bude vsvaté zpovědi bude vsvaté zpovědi bude vsvaté zpovědi bude v pátek pátek pátek pátek 21. 12. od 1521. 12. od 1521. 12. od 1521. 12. od 1500000000    hhhhod.od.od.od.    do mše svaté, která do mše svaté, která do mše svaté, která do mše svaté, která 
bude v 18bude v 18bude v 18bude v 1800000000    hod. hod. hod. hod. ZZZZpovídatpovídatpovídatpovídat    bbbbude ude ude ude P. Vratislav Kozub ze Všechovic. Také bude možnost přistoupit ke P. Vratislav Kozub ze Všechovic. Také bude možnost přistoupit ke P. Vratislav Kozub ze Všechovic. Také bude možnost přistoupit ke P. Vratislav Kozub ze Všechovic. Také bude možnost přistoupit ke 
svaté zpovědisvaté zpovědisvaté zpovědisvaté zpovědi    vvvv sobotu sobotu sobotu sobotu 22. 12.22. 12.22. 12.22. 12.    po rorátní mši svaté do 14po rorátní mši svaté do 14po rorátní mši svaté do 14po rorátní mši svaté do 1400000000    hod. vhod. vhod. vhod. v teple teple teple teple na faře.na faře.na faře.na faře.    
    

� Intence na první polovinu roku 2013 Intence na první polovinu roku 2013 Intence na první polovinu roku 2013 Intence na první polovinu roku 2013 se budou zapisovat od se budou zapisovat od se budou zapisovat od se budou zapisovat od tohototohototohototohoto    týdnetýdnetýdnetýdne. Prosím spolky . Prosím spolky . Prosím spolky . Prosím spolky 
aaaa sdružení, aby tak učinily do středy 12. 12. a od čtvrtku 13. 12. budu přijímat od farníků.sdružení, aby tak učinily do středy 12. 12. a od čtvrtku 13. 12. budu přijímat od farníků.sdružení, aby tak učinily do středy 12. 12. a od čtvrtku 13. 12. budu přijímat od farníků.sdružení, aby tak učinily do středy 12. 12. a od čtvrtku 13. 12. budu přijímat od farníků.    
    

� Církev se smìjeCírkev se smìjeCírkev se smìjeCírkev se smìje � 
Dva policisté potkají faráDva policisté potkají faráDva policisté potkají faráDva policisté potkají farářřřře, jak na kárce veze bojler. "Dobrý den ote, jak na kárce veze bojler. "Dobrý den ote, jak na kárce veze bojler. "Dobrý den ote, jak na kárce veze bojler. "Dobrý den otčččče", ptají se, e", ptají se, e", ptají se, e", ptají se, 
"copak to vezete?". "To je bojler," odpoví fará"copak to vezete?". "To je bojler," odpoví fará"copak to vezete?". "To je bojler," odpoví fará"copak to vezete?". "To je bojler," odpoví farářřřř. "A kam to vezete?" zeptá se druhý . "A kam to vezete?" zeptá se druhý . "A kam to vezete?" zeptá se druhý . "A kam to vezete?" zeptá se druhý 
policista. "Na faru." "Aha, tak jepolicista. "Na faru." "Aha, tak jepolicista. "Na faru." "Aha, tak jepolicista. "Na faru." "Aha, tak jeďďďďte." Faráte." Faráte." Faráte." Farářřřř    odjede a první policista se zamyslí: odjede a první policista se zamyslí: odjede a první policista se zamyslí: odjede a první policista se zamyslí: 
"Posl"Posl"Posl"Poslouchej, co je to ten bojler?" "Co já vím," odpoví druhý, "ty jsi mouchej, co je to ten bojler?" "Co já vím," odpoví druhý, "ty jsi mouchej, co je to ten bojler?" "Co já vím," odpoví druhý, "ty jsi mouchej, co je to ten bojler?" "Co já vím," odpoví druhý, "ty jsi měěěěl ve škole l ve škole l ve škole l ve škole 
náboženství!náboženství!náboženství!náboženství!""""    



PPPPOOOOŘŘŘŘAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEB    
od 9. 12. do 16. 12. 2012 

 

Liturgický kalendář Místo Čas Úmysl mše svaté 

Neděle 
9. 12. 

2. neděle adventní 

Hustopeče 8:00 
Za Bohumila Kubešu, syna, 
rodinu Frydrychovu, Pavlíkovu, 
Janákovu a dvo 

Špičky 9:30 
Za Bohuslava Vozáka, manželku 
a 2 syny a živou rodinu 

Bělotín 11:00 
Za + Zdeňku Škrlovou, manžela 
a živou rodinu 

Pondělí 
10. 12. 

sv. Eulálie 
Špičky 16:00 Za + Marii Susíkovou a živou a + rodinu 

Úterý 
11. 12. 

sv. Damas 
Hustopeče 6:15 Za Annu Garaiovou a její rodiče 

Středa 
12. 12.  

sv. Panna Maria 

Guadalupská 

Černotín 16:00 Za Františka Segara a živou rodinu 

Čtvrtek 
13. 12. 

sv. Lucie, památka  
Bělotín 16:30 Za dar zdraví pro celou rodinu 

Pátek 
14. 12. 

sv. Jan od Kříže, 

památka 

Hustopeče 16:30 

Za Alfonse Pospíšila, syna, sestru, 
rodiče z obou stran a dvo 
Za + Františka Vozáka, dvoje rodiče, 
bratra a Jana Kostroše a dvo 

Sobota 
15. 12. 

sv. Maria Crucifixa di Rosa 

Hustopeče 6:15 rorátní mše svatá – intence je volná 

Špičky  16:00 
Za živou a + rodinu Nekorancovu 
a Němcovu 

Neděle 
16. 12. 

3. neděle adventní 

Hustopeče 8:00 

Za + Oldřicha Frydrycha, 
rodiče Frydrychovy a Novákovy, 
živou rodinu a dvo 
a za + Jaroslava Davida 

Černotín 9:30 Za živé a + farníky 

Bělotín 11:00 
Za živou rodinu Dostálovu 
a Bezděkovu a Rudnickou 

 

Sbírka z neděle 2. XII.: Hustopeče 8.861 Kč, Špičky 1.284 Kč, Černotín 3.124 Kč a  Bělotín 2.707  Kč. 
Sbírka na opravu svatostánku v Černotíně Kč 11.700,-. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

Tel. na faru:  mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040 

 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. 


