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   24. únor AD 2013 

 

2. neděle postní 
 

Zpravodaj farností 

Hustopeče nad Bečvou, 
Špičky, 

Černotín, 
a Bělotín 

 
 
 
 
 

        
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
����Rozpomeň�se,�Bože,�na�své�slitování,�na�své�milosrdenství,�které�trvá�
věčně.�Ať�nad�námi�nejásají�naši�nepřátelé;�vysvoboď�nás�ze�všech�našich�
tísní!  (Žl 25,6.2.22) 

   

1. čtení: Gn�15,5-12.17-18����2. čtení:�Flp�3,17-4,1����Ev.:�Lk�9,28b-36�

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

RR AA DD YY   DD OO   ŽŽ II VV OO TT AA  
 

    Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu 
a vzpomeň, jaký mír může být v tichu. 
Pokud je to možné, bez ztráty tváře, 
vycházej dobře se všemi lidmi. Říkej svou 
pravdu tiše a jasně, naslouchej ostatním, 
třeba i omezeným a nevědomým, také 
oni mají svůj příběh. Vyhýbej se hlučným 
a svárlivým osobám, otravují ducha! Jestli 
se budeš srovnávat s druhými, můžeš se 
stát domýšlivým nebo malomyslným, 
neboť vždy se najdou lidé větší i menší 
než ty. Raduj se stejně z toho, čeho jsi 

dosáhl, jako ze svých plánů. Udržuj zájem o vlastní životní cestu, jakkoliv skromnou, je 
to opravdové bohatství v proměnlivém osudu. Buď opatrný ve svých záležitostech, 
protože svět je plný podvodů. Ale nenech se tím zaslepit! Mnoho lidí zápasí o velké 
ideály a všude je život plný hrdinství. Buď sám sebou! Zvlášť nepředstírej city a nestav 
se cynicky k lásce, neboť tváří v tvář vší vyprahlosti a rozčarování je věčně svěží jako 
tráva. Přijímej klidně, co ti radí léta a až přijde čas, s půvabem odlož vše, co náleží 
mládí. Rozvíjej sílu ducha, aby tě mohla chránit v nenadálém neštěstí. A netrap se 
obavami. Mnoho obav se rodí z únavy, nudy a samoty. Buď k sobě přísný, ale ne tvrdý. 



Jsi dítětem vesmíru ne méně než stromy a hvězdy, máš právo zde být. Ať je ti to jasné, 
nebo ne, vesmír se nepochybně rozvíjí tak, jak má. Žij proto v pohodě a míru s Bohem 
jakkoli si to představuješ. A ať jsou tvé úkoly a usilování v hlučném zmatku života 
jakékoliv, udržuj poklid ve své duši. Přes všechny nedokonalosti je to stejně krásný svět. 
Neumdlévej! Jdi za štěstím! 

Nalezeno v chrámu sv. Pavla v Římě, L.P. 1696 
 

koutek pro děti 
 

26. Po příchodu na Velkou Moravu založil Cyril školu pro kněze a učitele 
Před mnoha lety byla v krajině, kde nyní žijeme, slovanská říše, 

kterou dnes nazýváme Velká Morava. Žili v ní naši předkové - 
Slované. Možná nějaký náš praprapra...předek by nám pověděl, jaké 
to bylo za Cyrila a Metoděje, jak vypadali a co dobrého mezi lidmi 
udělali. Bohudíky existují knihy, ze kterých se dozvídáme to 
nejdůležitější z jejich života. 

Víme, že hned po příchodu Cyril založil školu pro mladé muže, ze 
kterých se měli stát kněží. Ti, kteří do této školy chodili, v ní také 
bydleli. Cyril je začal učit číst a psát v hlaholici, počítat, modlit se  
a pracovat. Dozvídali se také nové věci o přírodě a jak lépe 
hospodařit. Bylo jim spolu dobře, protože je provázelo Boží 
požehnání, o které každý den společně v modlitbách prosili. 

Mladí muži sedávali na teplých kožešinách u Cyrilových nohou. 
Poslouchali jeho vyprávění z dětství, studia na univerzitě i putování k Saracénům  
a Chazarům. Po rozhovorech se žáci nejvíce těšili na slavení mše svaté. Konala se  
v krásné rotundě a celá byla ve staroslověnštině. Byla to  novinka,  dříve se  na Velké  
Moravě  při  mši svaté používal latinský jazyk a lidé nerozuměli slovům, která kněz 
pronášel. Od příchodu svatých Cyrila a Metoděje bylo vše jiné, lidé porozuměli všemu, 
co se děje při mši svaté, a také všem ostatním modlitbám. 

Máš také někoho, kdo ti vypráví příběhy nebo ti povídá o Pánu Bohu či o svém dětství? Je to někdo  

z rodiny, z farnosti? Můžeš za to být moc vděčný. Někdo takové štěstí nemá, a jak by za to byl rád. Poděkuj 

lidem, kteří si na tebe udělají čas a vyprávějí příběhy ze svého dětství či z Bible. Můžeš jim dát třeba pusu, 

obejmout je nebojím napsat na papírek krátký vzkaz. 

 

NEBESKÝ TELEFON 
Nevím, zda slyšel jsi už o tom, 
co je to nebeský telefon? 
Jen se trochu zamysli a ztiš 
a brzy to také pochopíš. 

 

Netřeba nákladného vedení, 
bys dostal s nebem přímé spojení. 
Aparát je v tvém pokoji postaven, 
klekneš-li k modlitbě, hned jsi zapojen. 
 

A během vteřiny jedné, 
se v nebi sluchátko zvedne. 
Potom se můžeš vyznat ze své nouze 
a nikdo ti neřekne, že mluvíš dlouze. 

Přijdeš-li pokorně v Boží bázni, 
hlas tvůj jak zvonek v nebi zazní. 
A nemusíš se bát muži, či ženo, 
že nebeské spojení bude obsazeno. 
 

Nebo, jak se to stává na zemi, 
že bys dostal špatné spojení. 
Nic podobného se tam nevytvoří, 
když dítě s nebeským Otcem hovoří. 

℡ 



ROZHOVOR S BOHEM 
ČLOVĚK: Bože, mohu se Tě na něco zeptat?  
BŮH: Samozřejmě. 
ČLOVĚK: Slib mi, že se nerozhněváš…  
BŮH: Slibuji. 
ČLOVĚK: Proč jsi dnes na mě dopustil tolik věcí…?  
BŮH: Co tím myslíš? 
ČLOVĚK: No, ráno jsem zaspal. 
BŮH: Ano... 
ČLOVĚK: Trvalo věčnost, než mi naskočilo auto. 
BŮH: Aha... 
ČLOVĚK: K obědu jsem dostal sendvič, který jsem si 
neobjednal - a musel jsem čekat! 
BŮH: A dál? 
ČLOVĚK: Na cestě domů mi zdechl mobil právě, když mi kdosi zavolal... 
BŮH: Chápu. 
ČLOVĚK: A jako kdyby toho nebylo málo, přijdu domů a chci si dát nohy do mého 
nového masážního stroje a relaxovat a on přestal fungovat! Dnes nic nešlo tak jak má!!! 
Proč jsi to dopustil?  
BŮH: Dovol mi to vysvětlit: Anděl smrti stál nad ránem u tvé postele a já jsem poslal 
jednoho svého anděla, bojovat s ním o tvůj život. Nechal jsem tě během toho spát.  
ČLOVĚK: (stydlivě) Ach... 
BŮH: Nedovolil jsem tvému autu nastartovat, protože se na cestě objevil opilý řidič, 
který by do tebe naboural, kdybys v tu dobu po té cestě jel. 
ČLOVĚK: (zahanbeně) … 
BŮH: Ta osoba, která připravovala na oběd tvůj sendvič, byla nemocná a já jsem 
nechtěl, abys tu nemoc dostal taky. Věděl jsem, že nemůžeš kvůli nemoci chybět 
v zaměstnání.  
ČLOVĚK: (v rozpacích) Aha... 
BŮH: Tvůj telefon se vybil proto, že člověk, který ti právě volal, chtěl toho telefonátu 
zneužít proti tobě před jinými, ohledně toho, o čem jste se, jakože po telefonu bavili. 
ČLOVĚK: (něžně) Rozumím, Bože. 
BŮH: Ach, a ten masážní stroj byl vadný a na celý večer by ti vyhodil pojistky v domě. 
ČLOVĚK: Je mi to tak líto, Bože... 
BŮH: Nelituj, jen se uč Mi důvěřovat..., ve všech věcech…, v dobrých i zlých…! 
ČLOVĚK: Budu Ti důvěřovat! 
BŮH: A nepochybuj, že Můj plán pro tvůj den je VŽDY LEPŠÍ, než ten tvůj plán. 
ČLOVĚK: Nechci pochybovat. Jen mi, Bože, dovol říct: Děkuji Ti za všechno, co mě dnes 
potkalo. 
BŮH: Není zač, dítě. Byl to další den, kdy jsem byl tvým Bohem. Velmi rád se starám  
o své děti. 



PPPPOOOOŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEBŘAD BOHOSLUŽEB    
od 24. 2. do 3. 3. 2013 

 
 

Liturgický kalendář Místo Čas Úmysl mše svaté 

Neděle 
24. 2. 

2. neděle postní 
sbírka na  

Haléř sv. Petra 

Hustopeče 8:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní 

Černotín 9:30 
Za + Stanislava Podzemného,  
vnuka a dvo 

Bělotín 11:00 
Za Annu Stodůkovou a za + z rodiny 
Kovářovy a Stodůlkovy 

Hustopeče 14:00 pobožnost Křížové cesty 

Pondělí 
25. 2. 

sv. Valburga 
Špičky 16:00 

Za + Karla Prokla, rodiče, živou rodinu 
a dvo 

Středa 
27. 2.  

sv. Gabriel od Bolestné 

Panny Marie 

Černotín 16:00 
Za + rodiče Marii a Františka 
Vinklerovy 

Čtvrtek 
28. 2. 

sv. Roman 

Bělotín 16:30 Za Bertholdu a Thomase Keinerovy 

Pátek 
1. 3. 

sv. Suitbert 
Hustopeče 

16:00 pobožnost Křížové cesty 

16:30 

Za Anežku Šindlérovou, manžela  
a rodiče  
a za manželku, snachu a živou rodinu 

 

Sobota 
2. 3. 

sv. Simplicius 
Černotín 17:00 

Na poděkování za dar zdraví s 
prosbou o další Boží ochranu pro 
živou rodinu 

Neděle 
3. 3. 

3. neděle postní 
 

Měsíční sbírka 

Hustopeče 8:00 Za živé a + farníky 

Špičky 9:30 
Za + Josefa Vozáka, rodiče, bratry 
a živou a + rodinu 

Bělotín 11:00 
Za Františka a Boženu Erlovy, 
syna Josefa, vnuka Františka a dvo 

Hustopeče 14:00 pobožnost Křížové cesty 
 

 

 V tomto týdnu budou adorace a zpověď před bohoslužbami. Budu navštěvovat nemocné. .   
 

Tel. na faru:  mobil: 733 741 614 a ℡ stabil: 581 626 040 
Webové stránky farnosti:        http://www.ihustopece.cz/farnost/ 

 

 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. 


