
Příprava na mimořádný misijní měsíc říjen 2019 

Misijní proměna církve – z exhortace papeže Františka Evangelii Gaudium 

19. Evangelizace je poslušna Ježíšovu misijnímu poslání: „Jděte tedy, získejte za učedníky 

všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, 

co jsem vám přikázal“ (Mt 28,19-20). Tyto věty podávají chvíli, ve které Zmrtvýchvstalý posílá 

učedníky hlásat evangelium do každé doby a na každé místo, aby se víra v Něho rozšířila do 

všech koutů země. 

20. V Božím Slovu se neustále vyskytuje tato dynamika „vycházení“, kterou chce Bůh ve 

věřících vyvolat. Abraham přijal povolání odejít do nové země (srov. Gen 12,1-3). Mojžíš 

vyslechl Boží povolání: „Jdi tedy, já tě posílám“ a vyvedl lid do zaslíbené země (srov. Ex 3,17). 

A Jeremiáš řekl: „Kamkoli tě pošlu, půjdeš“ (Jer 1,7). Dnes jsou v tomto Ježíšovu „jděte“ 

přítomny neustále nové scénáře a výzvy evangelizačního poslání církve a všichni jsou 

povoláni k tomuto novému misionářskému „vyjití“. Každý křesťan a každé společenství 

rozlišuje, na jakou cestu je Pán posílá, ale všichni jsme zváni toto poslání přijmout, vyjít z 

vlastní pohodlnosti a mít odvahu dosáhnout všech periferií, které potřebují světlo evangelia. 

28. Farnost není zanikající struktura. Právě proto, že má velkou pružnost, může nabývat velmi 

odlišných forem, které vyžadují misijní tvárnost a tvořivost pastýře i společenství. Ačkoli zajisté 

není jedinou evangelizující institucí, a pokud je schopná neustálé reformy a přizpůsobování, je 

nadále „církví, která žije uprostřed příbytků svých synů a dcer”. To předpokládá, že je skutečně 

v kontaktu s rodinami a životem lidu a nestane se rozbředlou strukturou oddělenou od lidí nebo 

skupinou vyvolených, kteří si hledí sami sebe. Farnost je církevní přítomnost na daném území, 

prostředím, kde se naslouchá Slovu a kde roste křesťanský život, dialog, zvěst, velkodušná 

láska, adorace a bohoslužba. Farnost prostřednictvím všech svých aktivit povzbuzuje a 

formuje svoje členy, aby byli vykonavateli evangelizace. Je společenstvím komunit, svatyní, 

kam žíznící přicházejí pít, aby mohli dál putovat, a centrem neustálého misijního poslání. 

Musíme však uznat, že výzva k revizi a obnově farností dosud nepřinesla postačující plody, 

aby se farnosti mohly více přiblížit lidem, stát se prostředím živého sdílení a účasti a zcela se 

zaměřit na misijní poslání. 

 

První pátky v měsíci 

Na první pátek v měsíci bývá v kapli sv. Anežky výstav Nejsvětější Svátosti s možností tiché 

adorace. Je to příležitost, jak můžeme vstoupit do Ježíšovi přítomnosti, naslouchat mu, 

děkovat mu, prosit za sebe i za druhé, také podávat zadostiučinění za naše hříchy i celého 

světa. První pátky jsou v církvi slaveny jako dny pokání pokání a modlitby, se kterým jsou 

spojeny i velké přísliby. 

 

Přísliby prvních devíti pátků: 

V letech 1673-1675 Ježíš sv. Markétě Marii Alacoque ukázal své Srdce ovinuté trním a žádal ji 

o zavedení úcty ke svému Srdci. Skrze ni nás zve, abychom se po devět po sobě jdoucích 

prvních pátků v měsíci s ním setkávali ve svátosti smíření a přijímali jej v eucharistii. Pán Ježíš 

skrze sv. Markétu Marii Alacoque dal přísliby všem těm, kdo zbožně uctívají jeho Srdce. 

 

 Budu je těšit ve všech útrapách a protivenstvích. 

 Budu žehnat všem jejich pracím a podnikům. 

 Dám jim všechny milosti potřebné jejich stavům. 

 Budu jejich bezpečným útočištěm v životě, ale zvlášť v hodinách jejich smrti. 

 Hříšníci naleznou v mém Srdci pramen a nekonečné moře milosrdenství. 

 Vlažné duše se stanou horlivými. 

 Horliví se brzy povznesou k velké dokonalosti. 

 Kněžím dám milost, že přivedou k pokání i nejzatvrzelejší hříšníky. 

 Rodinám, v nichž bude mé Srdce ctěno, dám pokoj a mír. 

 Budu žehnat domům, v nichž bude vystaven a ctěn obraz mého Srdce. 

 Jména těch, kteří tuto úctu rozšiřují budou navždy zapsána v mém srdci. 

 Těm, kteří po devět měsíců každý první pátek půjdou ke svatému přijímání a svátosti 

pokání, dám milost, že vytrvají v kajícnosti až do konce a nezemřou ve stavu 

nemilosti. Mé Srdce jim bude bezpečným útočištěm. 

 

Farní ples 

V pátek 1.3. se bude konat v sále kostela farní ples. Je to příležitost, při které se můžeme 

všichni sejít, posedět, popovídat si s přáteli. Není to jen o tanci. V jiných farnostech je to také 

místo, kde se potkají všechny generace, jak omladina, babičky a dědečkové, tak rodiny. 

Zkusme ples podpořit a udělat si na sebe čas. Prodej lístku probíhá po mši sv. ve cvrčkárně. 

Pokud můžete vyvěsit nějaký plakát, jsou k vyzvednutí v sakristii. 

 

Manželské večery 

V rámci celostátní akce Pozvěme Česko na rande připravují zástupci církví v Hustopečích kurz 

manželské večery. Kurz je pro věřící i nevěřící, pro manželské i nesezdané páry. Začíná se ve 

třetím únorovém týdnu. Jedná se o 8 setkání, každé s příjemnou večeří pro dva při svíčkách - 

jako na rande. Po večeři následuje velmi praktická promluva na jedno z témat kurzu. V úplném 

soukromí u malých stolků pouze pro dva spolu sami prodiskutují téma večera nad dotazníky z 

příruček. Skupinová diskuse není součástí kurzu, o svém vztahu nemusí účastníci nikomu nic 

říkat. Bližší informace budou uveřejněny v únorovém vydání Hustopečských listů. 



2019 

 

Modlitby matek 

V sobotu 12. ledna se v kostele sv. Vavřince v Kloboukách u Brna uskuteční oblastní setkání 

hnutí Modlitby matek. Program bude od 15. do 17. hodin, zahrnuje slovo koordinátorek, 

svědectví a společnou modlitbu.. Zvány jsou maminky i babičky, kmotry a duchovní matky, ty 

které jsou již členkami hnutí, i ty, které by se chtěly do Modliteb matek zapojit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co nás čeká? 

1.-14. ledna – tříkrálová sbírka 

Pátek 18.1. – večer chval v kapli sv. Anežky 

Neděle 20.1. – ve 14.30 ekumenická bohoslužba v evangelickém kostele 

Neděle 20.1. – v 16 hod. vánoční koncert rodinného tria Mariána Kraloviče v kostele  

ve Starovičkách 

Čtvrtek 31.1. – zimní výlet s dětmi do Mikulova.  

Čtvrteční mše sv. místo v Hustopečích bude v Mikulově 

Sobota 2.2. – svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) – žehnání svící 

Neděle 3.2. – svatoblažejské požehnání 

Neděle 24.2. – dětský karneval 

Pátek 1.3. – farní ples 

Neděle 17.3. – pásmo o P.Josefovi Toufarovi ve Starovičkách 

Pátek 29.3. a sobota 30.3. – postní duchovní obnova s P.Pavlem Habrovcem z  

Radostína n.Osl. 

 

 

Vánoční dárek pro děti 

Srdečně zveme děti na zimní výlet do Mikulova v den pololetního vysvědčení ve čtvrtek 31.1. 

odpoledne. Zájemci ať se přihlásí u pana děkana do 13.1.. Podrobnosti budou zveřejněny na 

farním webu. 

 

Ne 6. 1. Slavnost Zjevení Páně 9:30 mše za farnost 

Po 7. 1.  18:00 
mše za celou živou a zemřelou rodinu 
Vodákovu, za dar zdraví a za duše v očistci 

St 9. 1.  18:00 mše za dar zdraví a Boží pomoc pro vnoučata 

Čt 10. 1.  17:30 
mše sv. pro děti; za Marii Tomáškovu, syna a 
živou a zemřelou rodinu 

Pá 11. 1.  18:00 
mše sv. pro děti; za Marii Tomáškovu, syna a 
živou a zemřelou rodinu 

So 12. 1.  8:00 mše na úmysl kněze 

Ne 13. 1. Křest Páně 9:30 mše za farnost 

Po 14. 1.  18:00 
mše za Františka Smítku a celou živou a 
zemřelou rodinu 

St 16. 1.  18:00 
mše za živou a zemřelou rodinu Poslušnou a 
Sáčkovu 

Čt 17. 1. Pam. sv. Antonína, opata 17:30 mše sv. pro děti; na úmysl kněze 

Pá 18. 1. 
Pam. P. Marie, Matky 
jednoty křesťanů 

18:00 
mše za sjednocení všech křesťanů v jedné svaté 
katolické církvi 

So 19. 1.  8:00 mše na úmysl kněze 

Ne 20. 1. 2. neděle v mezidobí 9:30 mše za farnost 

Po 21. 1.  18:00 mše na úmysl kněze 

St 23. 1.  18:00 mše za Františka Sáčka, manželku a dvě děti 

Čt 24. 1. 
Pam. sv. Františka 
Saleského 

17:30 
mše sv. pro děti; za rodiče Veverkovy, živou a 
zemřelou rodinu a za duše v očistci 

Pá 25. 1. Svát. Obrácení sv. Pavla 18:00 
mše za živou a zemřelou rodinu Vavrysovu a 
Matlachovu 

So 26. 1. Pam. sv. Timoteje a Tita 8:00 
mše za rodiče Kadrnkovy, Fialovy a duše v 
očistci 

Ne 27. 1. 3. neděle v mezidobí 9:30 mše za farnost 

Po 28. 1. 
Pam. sv. Tomáše 
Akvinského 

18:00 
mše za rodiče Veverkovy a celou živou a 
zemřelou rodinu 

St 30. 1.  18:00 
mše za Marii Bartoňkovu, její rodinu a za duše v 
očistci 

Čt 31. 1. Pam. sv. Jana Boska  
mše sv. pro děti v Mikulově; za Anežku 
Šmídovu, manžela a její sestru Annu 

Leden 


