
                                    
 
 

 
 
 

 

Zpravodaj farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín
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Popřej� mi� sluchu,� Bože,� rychle� mě� zachraň!� Buď� mi�
ochrannou�skálou,�opevněnou�tvrzí�k�mé�záchraně,�vždyť�ty�jsi�má�skála�
a�má�tvrz,�pro�své�jméno�mě�povedeš�a�budeš�řídit.�                    (Žl 31,3-4)�

 

1. čtení: Sir�15,16-21��������2. čtení:�1�Kor�2,6-10������Ev.:�Mt�5,17-37�

Žalm�119��Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. 
 

HODNOST PRO ZACHOVÁNÍ VÍRY A JEDNOTY 
stolec sv. Petra 

Dne 22. února si připomínáme mimořádnou hodnost, kterou Pán Ježíš svěřil 
Petrovi k zachování víry a jednoty božího lidu. Nejde tedy o vlastní hmotný stolec, 
ale o funkci, pro kterou se stal sv. Petr a jeho následovníci na římském biskup-
ském stolci hlavou apoštolského sboru a vrchními pastýři celé Církve.  

Sv. Cyprián ve 3. stol. napsal: „Je jeden Bůh, jeden Kristus, jedna Církev 
a jeden stolec založený na Petrovi Kristovým slovem.“  

Ježíš jako hlava a zakladatel své církve pro ni ustanovil z právnického 
pohledu směrodatné vedení. Víme, že jednal z rozhodnutí Otce. K rozjímání nám 
mohou posloužit dvě místa Nového zákona, která mluví o založení církve vedené 
jedním, a to konkrétním člověkem. Prvním místem je příslib, kterému předchází 
Ježíšova otázka k apoštolům: „Za koho mě pokládáte vy?“ A Petr v horlivosti 
odpověděl za všechny: „Ty jsi Mesiáš,“ tedy ten, kterého předpověděli proroci. 

A k tomu dodal: „Syn Boha živého.“ Toto vyznání 
víry v Kristovu Božskou přirozenost nepocházelo 
z lidského poznání, jak Ježíš řekl, ale vyšlo od Otce, 
proto ukazuje na Petrovo vyvolení (srov. Mt 16,13-
17). Ježíš pak na Petrovo vyznání odpovídá: „A já ti 
říkám: Ty jsi Petr Skála a na té skále zbuduji svou 
církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám 
klíče od nebeského království; co svážeš na zemi, bude 
svázáno v nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno 
v nebi“ (Mt 16,18-19). Toto místo nám ukazuje 
Petrův úřad s všeobecnou mocí rozhodovat. To, že 
církev svěřená Petrovi a na něm vybudovaná jako na 

6. neděle v mezidobí 
16. únor AD 2014 

   číslo 7. 
ročník IX. 

 



pevné skále nezanikne, znamená pokračování Petrova úřadu i po jeho smrti.  
Uvedení Petra do úřadu se událo u Tiberiadského jezera, kde Ježíš po svém 

zmrtvýchvstání třikrát položil Petrovi otázku: „Šimone, synu Janův, miluješ mě?“ 
Na Petrovo vyznání lásky, kterou od něho Ježíš vyžadoval ve větší míře, 
odpovídal: „Pas moje beránky!“ „Pas moje ovce!“ (Jan 21,16). Dříve Ježíš 
v podobenství uváděl sám sebe jako dobrého pastýře, který dává život za své ovce. 
K podobenství použil aktuálního povolání, které mělo své riziko. U Tiberiadského 
jezera Ježíš předal vedení církve jako pastýřský úřad Petrovi a tím i jeho 
nástupcům, neboť jemu zároveň předpověděl smrt. Ovce a beránci představují celé 
stádo, tedy všechny, kdo přijmou Krista. Všichni zde na zemi jsme střídáni dalšími 
generacemi. Trvání církve, předpověděné v evangeliu (Mt 16,18), však platí. Její 
vedení je vázáno vždy na stále nově nastupujícího pastýře všech. Jeho hodnost 
a funkce má sloužit k zachování víry a jednoty. 

Převzato  z www.catholica.cz 
 

koutek pro děti 

24. Josef se dal poznat svým bratrům 
Josef se dal bratrům poznat a odpustil jim všechno zlé. Hospodin změnil srdce 

Josefa i jeho bratrů.  
Josefovi bratři putovali zpátky ke správci Josefovi kvůli 

ukradenému stříbrnému poháru, který byl nalezen v zavazadle 
nejmladšího bratra Benjamína. Nikdo z nich netušil, že vše, co se stalo, 
je součásti' Josefova plánu, aby zjistil, jestli se bratři polepšili. Když 
bratři vešli do Josefova domu, vyslechl si správce Josef služebníkovu 
zprávu o tom, co se stalo, a prohlásil: „Nikdo z vás nezůstane v mém 
otroctví, jen muž, který pohár ukradl.“ Bratři padli před Josefem 
na kolena a prosili Josefa o smilování pro Benjamína. Dokonce 
vystoupil Juda a statečně prohlásil: „Pokud si zde ponecháš Benjamína, 
můj otec zemře smutkem. Prosím, vezmi si místo bratra za otroka mě 
a on odejde společně s ostatními domů.“ 

Josef nevěřil svým uším. Jeho bratři dnes byli jinými lidmi než 
v dobách, kdy ho bezcitně prodali za otroka a otci namluvili, že je mrtvý. To už Josef 
déle nevydržel. Začal velice plakat, že to šlo slyšet po celém paláci. Pak řekl: „Já jsem 
Josef. Můj otec ještě žije?“ Ještě nikdy se bratři tak nepolekali jako právě teď. Nebyli 
schopni vydat ze sebe ani půl slova. „Tento mocný pán, tento správce Egypta že je 
Josef? Josef, kterého jsme neměli rádi a zachovali jsme se k němu velmi krutě? Za to 
všechno nás teď určitě potrestá,“ honilo se jim hlavou. Ale Josef je vybídl: „Pojďte blíž. 
Nebojte se a nebuďte smutní! Já už se na vás nezlobím. Všechno jsem vám odpustil. 
Chovali jste se ke mně sice velmi zle, ale Hospodin změnil moje i vaše srdce. Já jsem 
vám to všechno odpustil, protože vím, že bylo v Hospodinově plánu, abych se dostal 
do Egypta. Kdyby tomu tak nebylo, tak byste teď neměli co jíst vy ani nikdo jiný široko 
daleko.“ Bratři zůstali jako opaření. Josef bratry políbil a objal. Potom je však rychle 
poslal domů pro tatínka Jakuba a celou rodinu, která zůstala v zemi Kanaán, aby 
se přestěhovali k němu do Egypta. Dal jim s sebou vzácné dary a také krásný vůz. Josef 



se pak nemohl dočkat, až se jeho tatínek přestěhuje do Egypta, kde se o něj a celou 
rodinu bude dobře starat. 

Josef se přesvědčil, že bratři litují svého špatného činu. Z celého srdce jim odpustil. 
Chtěl na všechno, co bylo zlé, zapomenout. Místo toho, aby bratry potrestal, povzbudil 
je a řekl, že je nutné odpouštět. Jen tak spolu lidem bude dobře. 

Když tě někdo ze sourozenců nazlobí - vezme ti hračku, nepočká na tebe a na kole 
ti ujede před nosem..., určitě bys mu nejraději ukázal, jak máš silné ruce. Josef 
z dnešního příběhu ukazuje, zeje lepší, abychom si místo vzájemného oplácení 
navzájem odpouštěli. Víš, ve které modlitbě se dokonce říká: Odpusť nám naše viny, 
jako i my odpouštíme našim viníkům... ? 

 

Zázrak (část III.) 
Zázrak a přírodní zákony 

Bible nerozlišuje mezi přímými „zásahy Prozřetelnosti“ a výjimečnou souhrou 
běžných příčin, mezi Božím činem nahrazujícím zákonitosti a druhotnými 
příčinami. Ústředním zázrakem Bible je Kristovo vtělení. Každý další zázrak je 
přípravou, vysvětlením, nebo výsledkem tohoto hlavního zázraku a je znamením, 
které nám pomáhá poznat Ježíše Krista. Tak jsou všechny jednotlivé zázraky 
zapojeny do jediného a rozhodujícího Božího zázraku, kterým je sám Kristus. 
Ježíšovy zázraky jsou důkazem toho, že Boží království již přišlo na svět: „Jestliže 
vyháním zlé duchy prstem Božím, pak už k vám přišlo Boží království“. (Srov. LG 

5) V Novém zákoně jsou často okolnosti zázraků skoro 
zajímavější než samotné zázračné události. Když Ježíš 
uzdraví nemocného, sdělí zároveň přítomným, že nemoc 
toho člověka není důsledkem jeho hříchu nebo hříchu 
jeho rodičů, a tak vyvrací předsudek pevně vžitý ve 
starožidovském povědomí. Když setník žádá Krista, aby 
uzdravil jeho služebníka, tak v nás vzbuzuje větší obdiv 
setníkova víra než sama zázračná událost uzdravení. 
Dokonce lze říci, že věrohodnost zázraku je přímo 
úměrná velikosti poučení, které přináší. Blízkosti zázraku 
se musí člověk stále znovu otevírat. Musí vyjít ze „svého 

města“ opevněného stereotypem rozumu, aby jej nechal osvětlit vírou. Písmo 
klade tuto základní podmínku víry jako předpoklad zázraku. Je to důvěra v Boží 
moc, která otvírá lidské srdce pochopení zázraku. Tato počáteční víra umožňuje 
člověku, aby skrze zázrak uslyšel, pochopil a uvěřil jasně formulovanému Božímu 
poselství. Tak dostává víra v Boha jasnější kontury a obsah. „Znamení, která 
Ježíš koná, svědčí o tom, že ho poslal Otec. Tato znamení vyzývají lidi, aby v něj 
uvěřili. Těm, kteří se k němu obracejí s vírou, udělují to, oč prosí. A tak zázraky 
posilují víru v toho, který koná dílo svého Otce...“ (KKC 548)       

(P. Pavel Konzbul) 



PPPPOOOOŘŘŘŘAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEBAD BOHOSLUŽEB 

od 16. 2. do 23. 2. 2014 
 

Liturgický 
kalendář 

Místo Čas Úmysl mše svaté 

Neděle 
16. 2. 

 

6. neděle v mezidobí 

Hustopeče  8:00 Za živé a † farníky 

Špičky 9:30 
Za † rodiče Josefa a Marii Menšíkovy  
a sourozence Josefa,  Marii a Annu 

Bělotín 11:00 Za živé a † farníky 

Pondělí  
17. 2.  

sv. Alexius a druhové 
Špičky 16:30 

Za † Marii Susíkovou, sestry Ludmilu  
a Boženu a bratra Josefa 

Středa  
19. 2.  

bl. Godšalk 
Černotín  16:30 

Za † Miladu Rýparovou,  
rodiče z obou stran a živou rodinu 

Čtvrtek 
20. 2. 

sv. Hyacinta Marto 
Bělotín  16:30 Za Thomase u. Berthold Keiner 

Pátek 
21. 2. 

sv. Petr Damiani 

Hustopeče  16:30 

Za † Vladimíra Vahalu, manželku,  
jejich rodiče a sourozence 
Za Boženu Horákovou, manžela, syna  
a živou a † rodinu Horákovu, Hornı́kovu, 
Davidovu a dvo 

Sobota
22. 2. 

Stolec svatého  

apoštola Petra, svátek 

Špičky 16:00 
Za † Ludmilu Šumšalovou, manžela, vnuka 
a živou rodinu 

Neděle 
23. 2. 

 

7. neděle v mezidobí 
sbírka na 

Haléř sv. Petra 

Hustopeče  8:00 

Za Ludmilu Biskupovou k jejím  
75 nedožitým narozeninám  
a za Antonína Bubíka, dvoje rodiče, 
 živou a † rodinu Bubíkovu a Biskupovu 

Černotín 9:30 
Za † Antonína Alána, manželku  
a rodiče z obou stran 

Bělotín 11:00 
Za † Annu Stodůlkovou  
 a † z rodiny Stodůlkovy a Kolářovy 

 

Sbírky z neděle 9. II.: Hustopeče 3.499 Kč, Špičky 1.268 Kč, Černotín 1.789 Kč a Bělotín 1.279 Kč. 
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.    

    

 

     Ministrantská schůzka proběhne v sobotu 22. II. v 10 hod. na faře 
v Hustopečích.  

    
    

• Farní odpoledne v Černotíně se uskuteční 23. února od 1430 hod. ve Společenském centru 
v Černotíně. Vystoupí zde děti z náboženství, vyslechneme si povídání o pouti do Říma a posedíme u kávy 
a čaje. Uvítáme, když přispějete něčím dobrým k občerstvení. Těšíme se na vás! 

• Za tajemstvím ledové královny se můžete vydat o jarních prázdninách do Rajnochovic. 
Cena je 700,- Kč. Bližší informace na letáčku k vyzvednutí u P. Františka. 

 

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.  


