
Maškarní karneval 

Farnost Hustopeče srdečně zve na maškarní karneval Děti celého světa. V neděli 24.2. od 15h 

v sále kostela. Pokud máte nějaké dary do dětské tomboly, budeme za ně rádi, můžete je 

přinášet do sakristie s označením dětská tombola. 

 

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.  

Začátek je ve 20h. Hraje kapela Impuls z Blučiny. 

Vstupenky v ceně 150,- Kč si prosím kupujte co nejdříve, abychom mohli zorganizovat 

všechno potřebné. Lístky prodává Honza Najman každou neděli po mši sv. ve cvrčkárně. 

 

Pokud máte možnost získat nějakou hodnotnou cenu do tomboly, budeme za ni rádi, věci do 

tomboly můžete nechat v sakristii s označením "na PLES" nebo kontaktujte pana Aleše Rozka. 

 

Manželské večery 

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

manželské večery. 

Každý večer začíná večeří při svíčkách. Vždy po večeři následuje promluva. Některé kurzy 

mají jeden pár přednášejících, někde se párů střídá víc, jinde používají pro promluvy DVD. Zde 

bude promluva DVD. Promluvy přinesou mnoho praktických principů, příběhů ze života, 

vtipných citátů, nečekaných statistik i inspirativních nápadů. Kurz je založen na křesťanských 

principech, ale je určen každému páru bez rozdílu životní filozofie. 

Jádrem večera jsou cvičení v příručkách, kterými je promluva proložena. Tato cvičení Vás 

povedou k hlubší diskusi pouze ve dvou o tématech, na která ve spěchu všedního dne 

nezbývá čas. Respektujeme Vaše soukromí, o svém vztahu nemusíte nikomu nic říkat. 

Snažíme se vytvořit takové prostředí, abyste měli jistotu, že váš rozhovor nikdo další 

nezaslechne. V pozadí hraje hudba. 

Na konci každého setkání dostanete domácí cvičení, které byste spolu do příště měli udělat. 

Domácí cvičení nikdo nekontroluje, je čistě jen pro vás. Cvičení vám má napomoci pokračovat 

v započatých rozhovorech i doma. 

Kurz bude probíhat vždy v úterý v 18 h ve sklípku hotelu Rustikal. Začátek v úterý 19.2. Cena 

kurzu je 1400,- Kč na osobu. Na kurz je nutno se přihlásit na adrese: 

rybarikova.katka@seznam.cz do 10.2. 2019. 

 

Kurzy Alfa 

V rámci přípravy na mimořádný misijní měsíc říjen 2019 přemýšlíme v naší farnosti o 

uspořádání kurzu Alfa na podzim tohoto roku. Co kurz Alfa je? 

Alfa kurz je jednou z forem nové evangelizace, jejímž cílem je představit hledajícím živého 

Ježíše Krista. Je to nenátlakový, zábavný a společenský program, který nabízí během 10 

setkání a jednoho společného víkendu zamyšlení nad základními otázkami křesťanské víry. 

Každé setkání začíná společným jídlem (většinou večeří), pokračuje přednáškou na téma, 

které je předem dané, a po ní následují skupinky, kde mohou účastníci hovořit o všem, co je 

zajímá. Kurz je určen především lidem, kteří nechodí do kostela, Boha teprve hledají a s 

křesťanstvím se chtějí seznámit. V prostředí katolické církve také často přicházejí jako 

účastníci lidé, kteří byli pokřtěni jako malé děti, ve víře nebyli vychovávání a v určitém 

okamžiku svého života se začínají zajímat o to, zda Bůh existuje či nikoli. Setkání se 

odehrávají v příjemné atmosféře, hezkém prostředí, k účastníkům se přistupuje jako k 

vzácným hostům. Nefunguje zde model učitel - žák, ale spíše hostitel - host. 

Nicky Gumbel dodává: “Všechno je založeno na přátelství. Neklepeme lidem na dveře, 

neděláme masívní reklamu, ale vše je založeno na tom, že přátelé přivádějí své přátele.” 

Témata jednotlivých setkání: 

Jde v životě o něco víc? (úvodní večer)  Co svatý Duch dělá? 

Kdo je to Ježíš?    Jak mohu být naplněn svatým Duchem? 

Proč Ježíš zemřel?   Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe? 

Jak získat víru?    Jak odolat zlému? 

Proč a jak se modlit?   Proč a jak mluvit s druhými o víře? 

Proč a jak číst Bibli?   Uzdravuje Bůh i dnes? 

Jak nás Bůh vede?   A co církev? 

Kdo je to svatý Duch? 

Komu jsou kurzy Alfa určeny? 

Všem lidem, kteří si kladou otázky, zda Bůh existuje, kdo je Ježíš Kristus, co nám říká bible, 

zda není víra v dnešním světě zbytečná apod. Těm, kdo Boha teprve hledají a nebo 

znovuobjevují ve svém životě. 

 

Jarní prázdniny na centru mládeže v Osové Bitýšce – Cesta na Měsíc 

Ach nebe!!! Přichází jarní prázdniny... Děsíš se představy, že se zůstaneš trčet doma a 

ukoušeš se bez školy nudou?? :DDD Místo trčení doma radši přijeď trčet za náma!! ;) Těšit se 

můžeš na rozmanité hry, zajímavé workshopy a přednášky, různorodé modlitby, mše, 

společenství s Bohem i lidmi... a samozřejmě nebude chybět "krátký" výlet na M(m)ěsíc! :) 

Věk: 12 – 18 let. Cena 800Kč.  

Program je vyvážený, hry, zamyšlení, modlitby, seznámení mezi sebou a mnoho dalšího. 



2019 
Nový generální vikář brněnské diecéze 

V pondělí 4. února uvede biskup Vojtěch Cikrle do úřadu nového generálního vikáře brněnské 

diecéze - svého pomocného biskupa Mons. Pavla Konzbula. 

Ten ve funkci vystřídá dosavadního generálního vikáře Mons. Jiřího Mikuláška, který tuto 

službu vykonával od 15. srpna 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co nás čeká? 

Pátek 15.2. - večer chval v kapli sv. Anežky 

Pátek 22.2. - přednáška pro biřmovance: Rodiče, vzory pro naše vztahy i vztah s Bohem – 

sestra SM Dominika Petra Konečná, OSF 

Neděle 24.2. – dětský karneval - Děti celého světa – od 15 h v sále kostela 

Pátek 1.3. – farní ples - Puntíky, kam se podíváš 

Středa 6.3. - Popeleční středa – den přísného postu, začátek doby postní 

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

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

Radostína n.Osl. 

11.8. - 18.8. - letní farní tábor 

Neděle 22.9. - 25. výročí posvěcení farního kostela a biřmování – o. biskup Vojtěch Cikrle 

 

Poděkování za tříkrálovou sbírku 

Milé sestry, milí bratři, milé děti, 

v lednu letošního roku proběhl v naší diecézi již 19. ročník národní Tříkrálové sbírky. Chtěl 

bych všem koledníkům, dobrovolníkům i spolupracovníkům poděkovat. Děkuji vám všem, kteří 

jste se vydali na cestu nejen do našich domovů, ale především na cestu k lidským srdcím. 

Děkuji vám za ochotu pomoci potřebným, děkuji i za to, že jste se nenechali odradit ani 

mnohdy nevlídným přijetím a mrazivým počasím. 

Vám organizátorům děkuji za čas věnovaný přípravě této akce i jejímu vyhodnocení. A mé 

upřímné poděkování patří také vám všem, kteří jste do sbírky finančně přispěli. V loňském 

ročníku do sbírky lidé v brněnské diecézi darovali přes 26 milionů korun a podpořili tak stovku 

projektů pomáhajících lidem v nouzi. Na území celé České republiky výtěžek činil přes 114 

milionů korun. 

Ještě jednou vám všem děkuji za pomoc těm, kteří to potřebují, a provázím vás v modlitbě. 

biskup Vojtěch 

V našich farnostech: Hustopeče 132 577,- Kč. Starovice 27 736,- Kč, Starovičky 22 609,- Kč. 

Ne 3. 2. 4. neděle v mezidobí 9:30 mše za farnost 

Po 4. 2.  18:00 mše za zemřelé manžele Jarmilu a Cyrila Fišerovy 

St 6. 2. Sv. Pavla Mikiho a druhů 18:00 
mše za zemřelého tatínka, vnuka a za duše v 
očistci 

Čt 7. 2.  17:30 
mše sv. pro děti za rodiče Kadrnkovy, Fialovy a 
duše v očistci 

Pá 8. 2.  18:00 
mše za Stanislava Crháka a živou a zemřelou 
rodinu 

So 9. 2.  8:00 mše za Kamila Valu a otce 

Ne 10. 2. 5. neděle v mezidobí 9:30 mše za farnost 

Po 11. 2.  18:00 
mše na poděkování za dar života a Boží ochranu 
pro celou rodinu 

St 13. 2.  18:00 
mše za živou a zemřelou rodinu Bravencovu, 
Fojtíkovu, Lachmanovu a Němečkovu 

Čt 14. 2.  17:30 
mše sv. pro děti; za Petra Svrčka, živou a 
zemřelou rodinu a za duše v očistci 

Pá 15. 2.  18:00 mše za zemřelé rodiče Elišku a Jiřího Hytychovy 

So 16. 2.  8:00 mše na úmysl kněze 

Ne 17. 2. 6. neděle v mezidobí 9:30 mše za farnost 

Po 18. 2.  18:00 
mše na poděkování za 80 let života a vyprošení 
ochrany P. Marie pro celou rodinu 

St 20. 2.  18:00 mše za zemřelé bratry Stecovy 

Čt 21. 2.  17:30 
mše sv. pro děti; za Jarolíma Tomáška, manželku, 
syna a za živou a zemřelou rodinu 

Pá 22. 2. 
Svátek Stolce svatého 
Petra, apoštola 

18:00 
mše za MUDr. Renatu Tomanovou, živou a 
zemřelou rodinu a na vyprošení ochrany P. Marie 
pro celou rodinu 

So 23. 2. 
Památka Sv. Polykarpa, 
biskupa a mučedníka 

8:00 mše na úmysl kněze 

Ne 24. 2. 7. neděle v mezidobí 9:30 mše za farnost 

Po 25. 2.  18:00 
mše za syna Marka, jeho rodinu, blízké a za duše 
v očistci 

St 27. 2.  18:00 
mše za Annu Charvátovou, manžela a ochranu 
Panny Marie 

Čt 28. 2.  17:30 
mše sv. pro děti; za rodiče Němečkovy, sestru 
Marii, živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci 

Únor 


