
Ohlédnutí za rokem 2018 

V roce 2018 bylo v naší farnosti Hustopeče pokřtěno 11 dětí. Církevní sňatek uzavřelo 5 párů. 

Při církevních obřadech jsme se rozloučili se 14 zemřelými. 

K prvnímu sv. přijímání přistoupily 4 děti. 

Výuku náboženství ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo 60 dětí. Každý čtvrtek před 

dětskou mší sv. probíhá také setkání předškoláků – Cvrčci. 

Svátost nemocných – byla udílena společně o 2. neděli velikonoční. Jednotlivě ji přijalo 46 

nemocných, převážně v nemocnici. Je možné o svátost kdykoliv požádat, domluvit návštěvu 

kněze doma nebo v nemocnici, zajistit nemocným pravidelné přinášení svatého přijímání. V 

letošním roce se plánuje společné udílení svátosti nemocných o 2. neděli velikonoční 28.4.. 

 

Fond PULS v brněnské diecézi – diecéze jako „velká rodina malých dárců“ 

Do konce roku 2018 se k donátorství v brněnské diecézi přihlásilo 2868 registrovaných dárců. 

Je to téměř dvojnásobek oproti předchozímu roku. 

Dary donátorů činily za rok téměř 6,9 mil. korun. 

Nejčastěji zvolený program je donátor 1200 – příspěvek 100,- Kč za měsíc. 

Celodiecézní sbírka z neděle 24. září vynesla 4,4 mil. korun. 

22 farností pokrylo svůj příspěvek sbírkou a dary donátorů. 

302 farností má dar alespoň od jednoho donátora. 

130 donátorů přibývá v průměru každý měsíc. 

 

Rozvod a život rozvedených v církvi  

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 

 

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem 

Již po dvacáté deváté se setká diecézní biskup Vojtěch Cikrle s mladými lidmi z brněnské 

diecéze. Diecézní setkání mládeže proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově v 

sobotu 13. dubna od 9.00 hodin. do 16.00 hodin. 

V pátek 12. dubna proběhne v Brně předprogram: mše svatá v 17.30 hodin v katedrále, akční 

večerní hra po Brně a literárně hudební vystoupení Popelka Nazaretská od Václava Renče. 

Pro předem přihlášené účastníky je zajištěno přespání a snídaně (příspěvek 150 Kč).  

Více informací a rezervace do dopoledních skupin na www.brno.signaly.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! 

 

Zdravotník – křesťan v dnešní nemocnici XVI 

Pozvání na konferenci, která bude probíhat 18. 5. v sále Milosrdných bratří v Brně. 

Přednáší P.Iain Matthew, PhD, OCD, P.Vojtěch Kodet, PhD, OCarm., Mgr. Milan Pilát a Mgr. 

Jana Zvěřinová. 

Přihlášky se jménem, datem narození, adresou, pracovištěm a funkcí zašlete do 30. dubna 

2019 na e-mail: krestan.konference@dieceze.cz. 

 



2019 
Co nás čeká? 

Sobota 6.4. – „Ukliďme Česko“ - farní úklid jarní přírody – sraz v 16h u kostela 

Pátek 12.4. – v 18.45 večer chval v kapli sv. Anežky 

Květná neděle 14.4. – žehnání ratolestí 

Zelený Čtvrtek - v 9h mše sv. v katedrále v Brně, při které se světí oleje a kněží z celé  

diecéze obnovují své kněžské závazky 

Velký Pátek - den přísného postu. Začátek novény k Božímu milosrdenství. 

Bílá Sobota - jako výraz solidarity s křesťany ve Svaté zemi bude možné přispět do  

pokladničky u Božího hrobu. Získané prostředky slouží na udržování Božího hrobu v  

Jeruzalémě a dalších posvátných míst ve Svaté zemi. 

Neděle Zmrtvýchvstání Páně - žehnání velikonočních pokrmů. 

Neděle 28.4. (2. velikonoční) – Neděle Božího milosrdenství. V obětním průvodu se budou  

přinášet skládací papírové schránky Postní almužna. Při mši sv. se bude společně  

udílet svátost nemocných. Na přijetí svátosti nemocných se má nemocný připravit  

přijetím svátosti smíření (např. v době před velikonočními svátky). 

Neděle 28.4. ve 14.30 – pobožnost žehnání polím. 

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 

 

VELIKONOČNÍ SVÁTKY 

 

Příležitost ke sv. smíření před velikonočními svátky 

čtvrtek 11.4. 16.00 – 17.30  pondělí 15.4. 10.00 – 11.30 

pátek 12.4. 16.30 – 18.00   středa 17.4. 17.00 – 18.00, dále po mši sv. 

sobota 13.4. 17.30 – 19.00 (2 cizí zpovědníci) 

Po 1. 4.  18:00 mše za živé a zemřelé Josefy 

St 3. 4.  18:00 mše za rodiče Janulíkovy a za živou a zemřelou rodinu 

Čt 4. 4.  17:30 
mše sv. pro děti; za Františka Fejfuše, dvoje rodiče, 
sourozence a za celou zemřelou rodinu 

Pá 5. 4.  18:00 
mše za živou a zemřelou rodinu Vavrysovu a 
Matlachovu 

So 6. 4.  8:00 mše za mariánské společenství a obnovu rodin 

Ne 7. 4. 5. neděle postní 9:30 mše za farnost 

Po 8. 4.  18:00 mše za Markétu, její rodinu a duše v očistci 

St 10. 4.  18:00 mše za zemřelé rodiče, sourozence a duše v očistci 

Čt 11. 4.  17:30 
mše sv. pro děti; za Marii Omastovu, sourozence a 
rodiče 

Pá 12. 4.  18:00 mše za manžela, syna a duše v očistci 

So 13. 4.  8:00 mše za živou a zemřelou rodinu Nečasovu a Mackovu 

Ne 14. 4. KVĚTNÁ NEDĚLE 9:30 mše za farnost 

Po 15. 4.  18:00 mše na poděkování za dar kněžství 

St 17. 4.  18:00 
mše za zemřelé rodiče Samkovy a živou rodinu 
Samkovu a Rozkovu 

Čt 18. 4. ZELENÝ ČTVRTEK 18:30 mše za rodinu Omastovu a dceru Alenu 

Pá 19. 4. VELKÝ PÁTEK 18:00 velkopáteční obřady 

So 20. 4. BÍLÁ SOBOTA 20:00 mše za zemřelé rodiče Marii a Jaroslava Najmanovy 

Ne 21. 4. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 9:30 mše za farnost 

Po 22. 4.  9:30 mše za rodiče Hrbkovy 

St 24. 4.  18:00 mše za manžela, syna, snachu a duše v očistci 

Čt 25. 4.  17:30 
mše sv. pro děti; za živou a zemřelou rodinu Škereňovu 
a Hytychovu 

Pá 26. 4.  18:00 
mše za Jiřího a Boženu Flodrovy, Václava Nováka a 
celou živou a zemřelou rodinu 

So 27. 4.  8:00 mše za společenství svatyněk 

Ne 28. 4. 2. neděle velikonoční 9:30 mše na úmysl kněze 

Po 29. 4. 
Pam. Sv. Kateřiny Sienské, 
panny a učitelky církve 

18:00 
mše za živou a zemřelou rodinu Bravencovu, Fojtíkovu, 
Lachmanovu a Němečkovu 

 Hustopeče Starovice Starovičky 

Zelený Čtvrtek 
18:30       (po večerní mši sv. začíná 
nepřetržitá adorace až do vigilie) 

17:00 16:00 

Velký Pátek 18:00      (15 hod - křížová cesta) 16:30 15:00 

Bílá Sobota 20:00  18:00 

Neděle zmrtvýchvstání 9:30 8:00 11:00 

Pondělí velikonoční 9:30 8:00 11:00 

Duben 


