
Pozvání na duchovní obnovu 

Římskokatolická farnost Hustopeče srdečně zve na duchovní obnovu O povolání ke svatosti v 

současném světě na základě exhortace papeže Františka Gaudete et exsultate (Radujte se a 

jásejte) s o. Pavlem Habrovcem, farářem v Radostíně n. Osl. ve dnech 29.-30. března  

Pátek 29.3. v kostele - 17.30 - pobožnost křížové cesty, příležitost ke sv. smíření  

18.00 - mše sv. v kostele 

18.45 - promluva  

19.15 - 20.30 - tichá adorace, příležitost ke sv. smíření  

Sobota 30.3. v kapli sv. Anežky  8.30 - promluva 

9.30 - promluva  

10.00 - 11.00 - tichá adorace, příležitost ke sv. smíření  

11.00 - mše sv.  

Postní doba je příležitost a šance, jak dát v životě více prostoru tomu, co je podstatné, jak 

obrátit mysl k opravdu hodnotným skutečnostem. Je to dlouhé usebrání, během kterého 

zpytujeme svědomí a nasloucháme Božímu slovu. Přijměte proto pozvání na postní duchovní 

obnovu v duchu slov Pána Ježíše: „Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které 

vychází z Božích úst.“ (Mt 4,4) 

 

Pozvání k modlitbám 

Modlitební společenství Služebníci Ježíšova Velekněžského Srdce zve na modlitby za kněze a 

nová kněžská povolání v neděli 3. března ve 14.15 v kapli sv. Anežky. Pobožnosti budou 

bývat každou první neděli v měsíci. 

 

Přednáška o P.Josefu Toufarovi a číhošťském zázraku 

Římskokatolická farnost Hustopeče zve na přednášku Miloše Doležala Jako bychom dnes 

zemřít měli – dramatický příběh faráře Josefa Toufara a číhošťský zázrak ve světle nových 

dokumentů. Přednáška se uskuteční v neděli 17. března v 15 hod. v sále kostela sv. Václava. 

Úryvky z Toufarových promluv čte herečka Jana Franková. Pásmo bude doprovázeno 

promítáním dokumentárních fotografií.  

 

Setkání rozvedených 

Dne 6. dubna proběhne v Brně další diecézní setkání rozvedených. Zahájení je v 9.00 hodin v 

katedrále sv. Petra a Pavla mší svatou. Po ní pokračuje program v prostorách Centra pro 

rodinu a sociální péči (Biskupská ulice č. 7). 

Během celého dne bude příležitost ke svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru. 

Je nutné se předem přihlásit. 

Přihláška a více informací: https://www.crsp.cz 

Výtvarná soutěž 

Farnost Hustopeče vyhlašuje u příležitosti výročí 25 let od posvěcení kostela výtvarnou soutěž 

na téma:  

HUSTOPEČSKÝ KOSTEL VČERA, DNES A ZÍTRA 

Věkové kategorie: 

• kategorie: do 6 let 

• kategorie: do 8 let 

• kategorie: do 11 let 

• kategorie: do 15 let 

• kategorie: do 18 let 

• kategorie: dospělí 

Specifikace výtvarných technik: 

• kresba, grafika, malba, koláž, či jakákoliv libovolná technika 

• maximální rozměr výkresu A2 

• trojrozměrné předměty z různých materiálů 

Fantazii se meze nekladou. Na výtvarných pracích může být zobrazený starý, zbořený 

hustopečský kostel, kostel současný, či představa, jaký zde budeme mít kostel v daleké 

budoucnosti…  

Povinné údaje k soutěžním pracím: 

• jméno a příjmení autora 

• věk, kategorie 

• název díla 

• technika 

• případně adresa školy a jméno vyučujícího pedagoga, kontakt 

Termín odevzdání prací: do 30. dubna, na adresu farnosti Třebízského 5, Hustopeče 

Termín vyhodnocení: 24. květen, u příležitosti Noci kostelů 

Kontakt a informace P.Jan Nekuda, tel. 723 529 476, www.farnosthustopece.cz 

Od 24. května do konce září budou všechna díla vystavena v suterénu hustopečského kostela. 

Moc se na ně těšíme!! Překvapte nás! NEJLEPŠÍ PRÁCE V KAŽDÉ KATEGORII BUDOU 

ODMĚNĚNY! 

 

Národní pouť do Říma k výročí svatořečení Anežky České 

V listopadu 2019 uběhne 30 let od svatořečení sv. Anežky České. K této příležitosti se bude ve 

dnech 11. až 13. listopadu konat národní pouť do Říma, při které budeme děkovat za dar 

svobody a prosit za duchovní obrodu naší země. 

V programu nebudou chybět mše svaté v hlavních římských bazilikách za účasti českých a 

moravských biskupů. V rámci středeční generální audience se poutníci setkají také s papežem 

Františkem. 
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Co nás čeká? 

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

Pátek 15.3. – večer chval v kapli sv. Anežky 

Sobota 16.3. – setkání mládeže Podluží v Mor. Nové Vsi na téma Křesťan a hudba– začátek  

v 8.30 v kostele 

Neděle 17.3. – představení dětí připravujících se k prvnímu svatému přijímání 

Neděle 17.3. – pásmo Miloše Doležala o P.Josefovi Toufarovi ve Starovičkách – v 15h v  

sále kostela 

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

Radostína n.Osl. 

Sobota 8.6. – děckanáda 

7. - 13.7. – pěší pouť do Prahy ke sv. Anežce České u příležitosti 30. výročí jejího  

svatořečení 

11.8. - 18.8. – letní farní tábor 

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

 

Pobožnosti křížové cesty v době postní  

každý pátek v 17.30 a v neděli ve 14.30 v kostele 

 

Opravy za rok 2018  

V roce 2018 se prováděla rekonstrukce foyer společenského sálu v suterénu kostela. 

Elektroinstalace a osvětlení 64.451,- Kč, sádrokartonářské práce 189.486,- Kč,  

výmalba 49 315,- Kč, výměna otopných těles 27 644,- Kč. Nadace ČEZ přispěla  

částkou 200 tis. Kč, Město Hustopeče částkou 50 tis. Kč. 

V přísálí byl namontován nový bar a zábaří cca 70 000,- Kč včetně jeho osvětlení 9 536,- Kč. 

Nově byla vymalována kaple sv. Anežky v ceně 28 690,- Kč.  

V klubovně Cvrčků bylo provedeno čalounění 4 ks lavic za 4.000,- Kč. 

Začalo probíhat také zasíťování věže proti holubům. 

Ne 3. 3. 8. neděle v mezidobí 9:30 mše za farnost 

Po 4. 3.  18:00 
mše za Štěpánku Lejskovou, manžela, dvoje 
rodiče a zemřelou rodinu 

St 6. 3. POPELEČNÍ STŘEDA 18:00 mše na úmysl dárce 

Čt 7. 3. 
Památka Sv. Perpetuy a 
Felicity, mučednic 

17:30 
mše sv. pro děti; za Jarolíma Tomáška a rodinu 
Stuchlíkovu a Tomáškovu 

Pá 8. 3.  18:00 
mše za Václava a Anežku Langášovy a za živou a 
zemřelou rodinu 

So 9. 3.  8:00 mše za Zbyška Kubáta a jeho rodinu a přátele 

Ne 10. 3. 1. neděle postní 9:30 mše za farnost 

Po 11. 3.  18:00 
mše za živou a zemřelou rodinu Koudelkovu, 
Staňkovu a za duše v očistci 

St 13. 3. 
Výroční den zvolení papeže 
Františka 

18:00 
mše za Zdenku Davídkovu, Jaroslava Prchala a 
duše v očistci 

Čt 14. 3.  17:30 
mše sv. pro děti; za zemřelou Julii Vejpustkovu a 
za živou a zemřelou rodinu 

Pá 15. 3.  18:00 mše za společenství svatyněk 

So 16. 3.  8:00 
mše za Vladimíra, živou a zemřelou rodinu a duše 
v očistci 

Ne 17. 3. 2. neděle postní 9:30 mše za farnost 

Po 18. 3. 
Slavnost Sv. Josefa, 
Snoubence Panny Marie 

18:00 
mše za Miloslava Komárka, dvoje rodiče, 
sourozence a duše v očistci 

St 20. 3.  18:00 mše na úmysl kněze 

Čt 21. 3.  17:30 
mše sv. pro děti; za živou a zemřelou rodinu 
Ošťádalovu a Rajnišovu 

Pá 22. 3.  18:00 
mše za rodiče, prarodiče, bratra a za živou a 
zemřelou rodinu 

So 23. 3.  8:00 mše za Libuši Jeřábkovu a na úmysl dárce 

Ne 24. 3. 3. neděle postní 9:30 mše za farnost 

Po 25. 3. Slavnost Zvěstování Páně 18:00 mše za zemřelého Cyrila Fišera a jeho rodinu 

St 27. 3.  18:00 
mše za rodiče Veverkovy a celou živou a 
zemřelou rodinu 

Čt 28. 3.  17:30 
mše sv. pro děti; za uzdravení nemocných a 
ochranu P. Marie 

Pá 29. 3.  18:00 
mše na poděkování za 75 let života a na 
vyprošení ochrany P. Marie pro celou rodinu 

So 30. 3.  8:00 
mše za živou a zemřelou rodinu Čermákovu a 
Urbánkovu 

Ne 31. 3. 4. neděle postní 9:30 mše na úmysl kněze 

Březen 


