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     4. neděle adventní 
Zpravodaj farností 
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Rosu�dejte,�nebesa,� shůry,�právo�ať� se�vyleje� jako�déšť�
z�oblak;�ať�se�otevře�země�a�zplodí�spásu!         (Flp 4,4.5)
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Žalm�146��Ať vejde Hospodin, on je král slávy! 
 



Betlémské světlo 2013 
V sobotu 14. prosince 2013 se ve Vídni konala ekumenická 

bohoslužba spojená s předáváním Betlémského světla. Sešli se 
na ní skauti z celé Evropy, a tak se světýlko dostalo i do Brna, 
kde bylo následující den předáno brněnskému biskupu Vojtěchu 
Cikrlemu. Odtud se v sobotu 21. prosince rozšíří do všech koutů 
republiky. 

Pokud se i vy chcete ohřát světlem z Betléma, neváhejte, vezměte lucerničku 

a přijďte si pro něj třeba na Štědrý den do hustopečského kostela po rorátech nebo 

v době Pastýřského troubení (od 16:30 hod.). Možná, že se v jeho svitu zaleskne 

i zlaté prasátko.                                                                                       Pavel Urban 
koutek pro děti 

 

16. Jakub s Ezauem se usmířili  

Jakub se těšil na Ezaua, ale měl také strach, že mu bratr ještě neodpustil. Proto 

poslal k Ezauovi své posly s mnoha dary. Nakonec došlo k radostnému setkání bratrů 

a k odpuštění. 
Jakuba stále trápila myšlenka na bratra Ezaua, kterého před 

mnoha lety podvedl. Po celé ty dlouhé roky o něm nic neslyšel. „Jak se 
mu asi daří? Zlobí se na mě stále?" říkal si v duchu. Jakub věděl, že 
teď když se vrací zpět do země, kterou má pro něho Hospodin 
připravenou, se setká s bratrem Ezauem, kterého kdysi dávno podvedl. 
Jak se k němu Ezau zachová? Nevyzve ho na souboj? Nebude se mu 
mstít? To všechno se Jakubovi honilo hlavou. Čím více na to myslel, 
tím rostl jeho strach. Bratr Ezau byl vždycky velmi tvrdý a s nikým se 
nemazlil. 

Jakubovi moc záleželo na tom, aby se s bratrem usmířili. Rozhodl 
se proto poslat k němu posly se zprávou, že se vrací a jde poprosit 
o odpuštění. 

Co myslíte, jak na to bratr reagoval? Ezau mu sice vyšel naproti, 
ale bylo s ním asi čtyři sta mužů. „Co to znamená? Snad nedojde 

k souboji?" řekl si Jakub a dostal velký strach. Začal se proto takto modlit k Hospodinu: 
„Hospodine, ty, ke kterému se modlil Abrahám i Izák, vím, že si nezasloužím, abys mi 
odpustil a žehnal mi. Přesto tě však prosím, vysvoboď mne z ruky mého bratra Ezaua. 
Bojím se, aby na mě nezaútočil. Vždyť jsou se mnou maminky a děti." 

Hospodin mu při modlitbě vnukl myšlenku, aby poslal svému bratru dar. Jakub proto 
vybral ze svého stáda kozy, ovce, krávy, velbloudy a osly. Bylo jich velice mnoho. Toto 
veliké stádo pak poslal Ezauovi. Řekl si, tento velký dar snad obměkčí Ezauovo srdce. 
Doufal, že Hospodin mu pomůže a oba bratři se usmíří. 

Všichni čekali, co se stane. Dopadlo to všechno dobře. Když Jakub viděl Ezaua 
z dálky přicházet, sedmkrát se před ním poklonil. Ezau na nic nečekal a běžel mu 
naproti, objal ho, políbil jej a oba plakali. Hospodin totiž z Ezauova srdce odstranil 
všechnu zlobu. Jakub svými dary ani velkou úklonou by Ezauovo srdce nezměnil. 
A Hospodin to udělal, protože Jakub s ním bojoval, aby mu požehnal ke všemu, co ho 



čeká a co bude dělat. Ezau a Jakub si potom dlouho povídali. Jakou měli oba radost, že 
se usmířili. 

Ezau a Jakub se nakonec usmířili. Možná to zní jako dobře skončená pohádka. 
Sami víte, jak je usmíření těžké. Když tě například kamarádi nepřiberou do hry, půjčí si 
bez dovolení tvou hračku apod. Pohádat se je jednoduché, ale usmířit těžké. Když 
budeš vytrvale prosit Pána Boha, abyste se dokázali usmířit, jistě tě napadne, co bys 
měl udělat, aby se z vás zase stali kamarádi.    

 
 

 

Co ještě Darwin nemohl vědět! (část III.) 
Pohlavní rozmnožování 

Podle evolučního učení je „vynález“ pohlavního rozmno-
žování rozhodující podmínkou pro vzestupný vývoj živočichů. 
Skrze stále nové kombinace genů vzniká množství obměn, 
z nich pak selekční proces zajišťuje přežití těch, které jsou 
nejlépe přizpůsobeny podmínkám okolí. Tento vysněný proces 
je však pro žádaný vzestupný evoluční trend vyloučený ze dvou 
důvodů: 

�Sexuální rozmnožování nemůže evolučním procesem 
vůbec vzniknout. To by bylo možné jen tehdy, kdyby obě pohlaví současně měla hotové 
a plně funkční rozmnožovací ústrojí. Evoluční teorie však podle definice nemá žádnou 
cílenou, plánovanou strategii. Jak by mohlo dojít k postupnému vývoji potřebných orgánů 
během tisíců generací, když rozmnožování s nehotovými orgány vůbec není možné? Pokud 
naopak vyloučíme pomalý postupný vývoj, jak by se naprosto rozdílná složitá ústrojí, která 
musí být do nejmenšího detailu navzájem přizpůsobená, mohla objevit tak náhle? A navíc 
ve stejném čase a na stejném místě? 

� I kdybychom připustili možnost, že sexuální rozmnožování nějakým zázrakem 
„spadlo z nebe“, přesto mícháním dědičného materiálu nemůže vzniknout zcela nová 
informace, tedy žádná nová forma života. Šlechtitelé rostlin a zvířat svými nesčetnými 
pokusy potvrdili, že i ty nejlépe vyšlechtěné krávy stále zůstávají kravami a z pšenice se 
nestane slunečnice. Tzv. mikroevoluce (změny a přizpůsobivost v rámci druhu) je 
prokazatelná skutečnost. Pro makroevoluci (změny přesahující rámec druhu, tj. že by 
z jednoho druhu organizmu vznikl druh zcela nový) však chybí jakékoliv důkazy. 

 

 

Ohlášky:Ohlášky:Ohlášky:Ohlášky:    
� Poslední roráty budou v  úterý 24. 12. v Hustopečích. Děti dostanou posledního andílka. 

Ten, kdo bude mít nejvíce andílků, dostane DVD s Ježíšovými podobenstvími. Pro dalších 
9 míst je připraveno Vánoční pexeso, Betlém se samolepkami či Kvarteto. Z andílků 
vyrobíme andělský chór k jesličkám. Tradiční čas zůstává 615 hod.  

� Betlémské světlo si můžete odnést do svých domovů buď po rorátech, nebo během troubení. 
� Přijďte si poslechnout na Štědrý den v 1630 hod. tradiční troubení koled z věže kostela v Hustopečích. 
� Příprava kostela na Vánoce v Hustopečích bude v pondělí 23. 12. v 1600 hod. Přijďte všichni, kdo byste se 

chtěli zapojit do zdobení stromků a stavby betléma. 
 

S b í r k y : Hustopeče Špičky Černotín Bělotín 

2. neděle adventní Kč 4.569,- Kč 1.160,- Kč 1.390,- Kč 1.958,- 

3. neděle adventní Kč 3.609,- Kč 543,- Kč 1.862,- Kč 1.037,- 

Dar pro Špičky 1.000,-- Kč a 2.000,-- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.



PPPPOOOOŘŘŘŘAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEB 
od 22. 12. do 29. 12. 2013 

 

Liturgický 
kalendář 

Místo Čas Úmysl mše svaté 

Neděle 
22. 12. 

 

4. neděle adventní 

Hustopeče  8:00 Za živé a + farníky 

Špičky 9:30 
Za Karla Humplíka, manželku  
a živou rodinu z obou stran  
a za rodinu Hruškovu, syna a dvo 

Bělotín 11:00 Za živou a + rodinu Malátovu a Šándorovu 

Pondělí  
23. 12.  

sv. Jan Kentský 
Špičky 16:30 

Za + Vladimíra Vahalu, manželku, rodiče  
a jejich sourozence 

Úterý 
24. 12.  

Štědrý den 

Bělotín 15:00 Za novorozené děti a jejich matky 

Černotín 21:00 
Za Karla Nováka, Boženu Novákovou,  
živou a + rodinu Novákovu a Dobešovu 

Hustopeče 22:00 Za + kněze, kteří působili v naší farnosti 

Špičky 22:30 Volná intence 

Středa  
25. 12.  

Narození Páně  
slavnost 

Hustopeče  8:00 
Za + Antonína Váňu, manželku, 2 dcery, 
živou rodinu a dvo a za Miladu Kalichovou 

Černotín  9:30 
Za + rodiče Kelarovy a Bernatkovy  
a živou a + rodinu 

Špičky 9:30 Volná intence 

Bělotín 11:00 
Za rodinu Michalíkovu s prosbou o dar 
zdraví, víry a vedení Duchem Svatým 

Čtvrtek 
26. 12. 

sv. Štěpána, prvomučedníka 
svátek 

Hustopeče  8:00 
Za + Františka Vozáka, dvoje rodiče, bratra 
a za Jana Kostroše, živou rodinu a dvo 

Bělotín  9:30 
Za + Žofii a Františka Šťastné,  
živou a + rodinu Šťastnou a Rýparovu 

Pátek 
27. 12. 

sv. Jan, apoštol a evangelista 
svátek 

Hustopeče  8:00 

Za + Karla Majkuse, rodiče z obou stran, 
sourozence a dvo 
Za + Marii Volkovou, manžela, sourozence 
z obou stran, syny, vnuka a dvo 

při mši svaté se bude žehnat víno (přineste si své vlastní) 
Sobota
28. 12. 

sv. Mláďátek, svátek 
Špičky 16:00 Za živé a + farníky 

Neděle 
29. 12. 

 

Svatá Rodina 
 

Při bohoslužbách bude 
obnova manželských slibů 

Hustopeče  8:00 
Za + Štěpánku Zemánkovou,  
manžela a snachu 

Černotín 9:30 
Za + Františku Spůrkovou, + manžela  
a + sourozence 

Bělotín 11:00 Volná intence 

    

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.  


