
                                    
 
 

 
 
 

  číslo 52.  
   23. prosinec AD 2012 

 

4. neděle adventní 
 

Zpravodaj farností 

Hustopeče nad Bečvou, 
Špičky, 

Černotín, 
a Bělotín 
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�����Rosu�dejte,�nebesa,�shůry,�právo�ať�se�vyleje�jako�
déšť�z�oblak;�ať�se�otevře�země�a�zplodí�spásu!�
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1. čtení: Mich�5,1-4a�2. čtení:�Žid�10,5-10�Ev.:�Lk�1,39-45�
�

Žalm��Ukaž mi své cesty, Hospodine. 
 

 

V jesličkách, za onoho času, V jesličkách, za onoho času, V jesličkách, za onoho času, V jesličkách, za onoho času,     
se právě narodil Ježíš. se právě narodil Ježíš. se právě narodil Ježíš. se právě narodil Ježíš.     
Ještě nevykonal žádný zázrak Ještě nevykonal žádný zázrak Ještě nevykonal žádný zázrak Ještě nevykonal žádný zázrak     
a už se mocní třásli — a slabí doufali.a už se mocní třásli — a slabí doufali.a už se mocní třásli — a slabí doufali.a už se mocní třásli — a slabí doufali.    
Všichni čekali…Všichni čekali…Všichni čekali…Všichni čekali…    

 

(Hector Berlioz: oratorium Dětství Ježíšovo) 
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Radostné a pokojné Vánoce  
prozářené světlem narozeného Krista 

přeje  
a do nového roku vyprošuje hojnost  

Božího požehnání  
a ochranu Panny Marie 

 
 

 



koutek pro děti 
 

1 7 .  P o d a ř i l o  s e  j i m  n a j í t  v z á c n é  o s t a t k y  s v a t é h o  K l i m e n t a 
 Po cestě k Chazarům se Cyrilovi a Metodějovi stala moc důležitá 

věc. Cyril se totiž dozvěděl, že poblíž Černého moře kdysi stála kaple, 
v níž byl hrob svatého Klimenta. Kliment byl třetí papež po svatém 
Petrovi. Kvůli víře v Pána Ježíše byl odvlečen pryč z města Říma  
a pracoval jako otrok v lomu, kde se těžil kámen. Zacházeli s ním 
tvrdě. Spoluvězni si všimli, že je velice vzdělaný a přes všechny 
těžkosti má v sobě velkou radost. To na něm obdivovali, rádi mu 
naslouchali a nechali se od něj pokřtít. 

Podle legendy byl sv. Kliment utopen v moři s kotvou uvázanou 
na těle. Přesné místo nikdo neznal. Proslýchalo se, že se v jednom 
místě na pobřeží moře občas rozestoupí a člověk zde projde suchou 
nohou. Metoděj si řekl: „To by byl zázrak, kdyby se ostatky*  
sv. Klimenta našly! Lidé by měli velkou radost." Cyril dostal nápad: 
„Bratře, hlavu vzhůru. Pojďme se společně modlit k našemu Pánu a on, bude-li chtít, 
nám ukáže místo, kde je tělo zemřelého Klimenta." Na hledání ostatků se podle 
legendy sešlo více mužů. Dlouho místo Klimentova hrobu nemohli najít. Chtěli to vzdát. 
Biskup, který byl s nimi, je však povzbuzoval: „Nevzdávejme to! Zpívejme Pánu Bohu  
a věřme, že ostatky Klimenta najdeme!" A stalo se. Jako zázrakem muži našli místo, kde 
před mnoha lety stála kaple. V jejích troskách na místě údajného světcova hrobu 
opravdu nalezli ostatky svatého Klimenta. Radost se šířila jako lavina. Průvod, který nesl 
nalezené ostatky do místního kostela, se zvětšoval. Lidé jásali a děkovali Pánu Bohu za 
sv. Klimenta, který je s ním v nebi a přimlouvá se za ně. Na tuto událost vzpomínají lidé 
v této oblasti dodnes. 

Vidět ostatky nějakého svatého znamená, že opravdu žil. Svatí jsou nejbližší přátelé Pána 
Ježíše a nyní se s ním radují v nebi. Jak to víme? Když se lidé společně s důvěrou modlí k Bohu  
za velmi důležitou věc (často se jedná o uzdravení nemocného) a prosí konkrétního svatého, aby 
se za ně přimlouval, a jejich prosba je vyslyšena, víme, že je v nebi. Svatí jsou nám velkými vzory 
a pomocníky. Když je poprosíme o pomoc, pomáhají nám, přimlouvají se za nás, protože jsou 
Pánu Bohu blíže než my na zemi. 

V každém kostele jsou uloženy ostatky nějakého svatého. Říkáme jim relikvie. Viděl jsi už 
nějaké? Popros někoho staršího, aby ti je ukázal. Když je uvidíme, máme se při pohledu na ně 
ztišit a můžeme se i pomodlit – říci v soukromí, co máme na srdci. Poděkovat za to, co se nám 
dnes podařilo nebo říci: „Prosím, sv……...., přimlouvej se u Pána Boha za mě a mou rodinu. 
Prosím, ať se máme rádi a jsme zdraví. Díky. Amen.“ 

*Pojem relikvie (z latinského reliquiae 'ostatky') neboli ostatky označuje zejména tělesné pozůstatky 
světců, ale také předměty spjaté s jejich životem (např. zbytky jejich šatů a jiných osobních předmětů). Mezi 
věřícími jsou chovány v úctě. 

Ohlášky:Ohlášky:Ohlášky:Ohlášky:    
� Poslední roráty budou v  pondělí 24. 12. v Hustopečích. Děti dostanou poslední obrázek ve tvaru srdce. 

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. 
� Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby se bude zpívat při andělské mši svaté 24. 12. v Hustopečích  

ve 2200 hod.    
� Vánoční koncert „Nad horama vyšla hvězda“ se uskuteční 30. 12. v 1500 hod. v kostele v Hustopečích. 

Vystoupí zde Pěvecký sbor Ondráš a Cimbálová muzika Prámínky.    
    



 Hustopeče n/B: www.orel-hustopecenb.cz 



PPPPOOOOŘŘŘŘAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEB    
od 23. 12. do 30. 12. 2012 

 

Liturgický kalendář Místo Čas Úmysl mše svaté 

Neděle 
23. 12. 

4. neděle adventní 

Hustopeče 8:00 Za + Marii Pajdlovou 

Špičky 9:30 
Za + rodiče Josefa a Miladu Vaculovy, 
dvo a živou rodinu 

Bělotín 11:00 Za rodinu Sojkovu a Celnarovu 

Pondělí 
24. 12. 

Štědrý den 

Bělotín 15:00 volná intence 

Černotín 20:00 volná intence 

Hustopeče 22:00 Za + kněze z naší farnosti 

Špičky 22:00 Za rodinu Heidrových a Vyhnánkových 

Úterý 
25. 12. 

Narození Páně  

slavnost 

Hustopeče 8:00 Za živé a + farníky 

Černotín 9:30 Za živé a + farníky 

Špičky 9:30 Za živé a + farníky 

Bělotín 11:00 
Za dar zdraví a Boží požehnání pro 
nově narozené děti a jejich matky 

Středa 
26. 12.  

sv. Štěpána, prvomučedníka  
svátek 

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

Černotín 9:30 Za paní Lívovou, + manžela a dvo 

Čtvrtek 
27. 12. 

sv. Jan, apoštol a evangelista 
svátek  

Hustopeče 8:00 
volná intence 

při mši svaté se bude žehnat víno 

(přineste si své vlastní) 

Pátek 
28. 12. 

sv. Mláďátek 
svátek 

   

Sobota 
29. 12. 

sv. Tomáš Becket 
Špičky 16:00 

Za Jana Bartošíka, bratry 
a živou rodinu 
Za Vlastu Hýžovou, manžela a dvo 

Neděle 
30. 12. 

Svatá Rodina 

Hustopeče 8:00 
Za rodinu Urbišovu, Zálešákovu, 
Frydrychovu a dvo 

Černotín 9:30 
Za + Štěpánku Vašinovou, 
manžela a sourozence 

Bělotín 11:00 
Za + Žofii a Františka Šťastné,  
živou a + rodinu Šťastnou a Rýparovu 

 

 

Sbírka z neděle 16. XII.: Hustopeče 4.843 Kč, Špičky 748 Kč, Černotín 1.622 Kč  
a  Bělotín  1.720 Kč.  Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 
 

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

ANGELUS vychází pro vnitřní potřebu farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín  
a Bělotín v nákladu 340 kusů. Vydává P. František Antonín Dostál. 


