
Májové pobožnosti  

V neděli v 18 h v kapli sv. Rocha na Křížovém kopci. 

Ve všední dny půl hodiny přede mší sv.. 

 

Korunovační pouť u Staré Matky Boží v Žarošicích – pondělí 13.5.  

18:30 - modlitba růžence 

19:00 - mše sv. - hlavní celebrant: Marian Rudolf Kosík, O.Praem., opat novoříšský. 

Po mši sv. světelný průvod a korunovační pobožnost. 

Příležitost ke svátosti smíření během pouti.  

Další poutě vždy třináctý den v měsíci až do října. 

 

NOC KOSTELŮ - pátek 24.5. 

Kostel sv. Václava v Hustopečích 

18:00 - 18:45 Mše svatá se zpěvy  

Noc kostelů začneme mší s hudebním doprovodem skupiny Srdce. 

19:00 - 22:30 Výstava příspěvků výtvarné soutěže „Hustopečský kostel včera, dnes a zítra“ 

Ve farní kavárně v 19:00 bude vyhodnocení soutěže výtvarných prací. 

19:00 - 22:30 Letem světem života farnosti ve fotografiích  

Letmí pohled do života naší farnosti od posvěcení kostela do dnešních dní. 

19:00 - 21:00 Sezname se s patronkou našeho kostela  

V listopadu uplyne 30 let od svatořečení sv. Anežky České, pojďme ji poznat v kvízu pro 

děti i dospělé. 

19:00 - 22:30 Farní kavárna  

V suterénu kostela je možnost malého občerstvení. 

19:30 - 21:00 Na slovíčko s otcem Janem  

Náš otec Jan vás bude v kostele ve zpovědnici očekávat nejen ke svátosti smíření, ale 

třeba i jen tak, na krátký rozhovor či povzbuzení. 

21:00 - 21:45 Pojď, teď je ten čas Jej chválit  

Meditace doprovázená promítáním modliteb a zpěvy skupiny Srdce ze Šakvic. 

22:00 - 22:30 Na dobrou noc  

Noc kostelů v Hustopečích zakončí naši varhaníci. 

 

Kaple sv. Rocha na Křížovém kopci 

19:00 - 21:00 Prohlídka kaple sv. Rocha  

Zažijme si krásnou scenérii přírody a architektury. 

 

 

 

Volby do ekonomické a pastorační rady farnosti 

V měsíci květnu a červnu proběhnou ve farnosti nové volby do ekonomické a pastorační farní 

rady. 

Co je ekonomická rada farnosti a jaké jsou její úkoly dle stanov brněnského biskupství: 

1.1. Ekonomická rada farnosti (dále jen ERF) je pomocný a poradní orgán faráře, který se 

podílí na hospodaření s majetkem farnosti s péčí řádného hospodáře. 

1.2. Předsedou ERF je farář. Jako statutární zástupce farnosti má a uplatňuje všechna práva a 

povinnosti z toho vyplývající. Ostatní členové ERF mají poradní hlas. 

1.3. Úkolem ERF je účast na spolehlivé, šetrné, obezřetné a starostlivé správě majetku 

farnosti, péče o zdroje příjmů, starost o zajištění potřeb farnosti. 

1.4. Členové ERF jsou povinni jednat vždy v zájmu farnosti a usilovat o vytvoření ducha 

spolupráce a vzájemné důvěry mezi farářem a farníky. Nezapomínají přitom také na 

ducha křesťanské solidarity s jinými farnostmi, s diecézí a celou církví. 

1.5. Farář svolává ERF alespoň jednou do roka, nejlépe po provedení roční účetní závěrky. 

Seznámí ji s hospodářskými výsledky za uplynulé období a projedná hospodářské záměry 

pro následující rok. 

1.6. Dále je farář povinen ERF svolat a vyslechnout její mínění v případech, kdy se jedná o 

závažné majetkové záležitosti např.: 

 smlouvy podléhající schválení ordinářem 

 velké opravy farních objektů 

 zahájení podnikatelské činnosti farnosti 

 zahájení jiné systematické činnosti farnosti s ekonomickým dopadem, jako např. 

sociální pomoci potřebným apod. 

 způsob dlouhodobého uložení finanční čásky přesahující 100 000 Kč 

 výdaj finanční částky přesahující hodnotu 50 000 Kč 

 půjčky 

1.7. Po svém jmenování se členové ERF seznámí s inventářem kostela a fary a na konci 

každého roku provedou kontrolu inventáře, při níž zapíší nově nabyté věci, případně 

některé navrhnou k vyřazení z inventáře. 

1.8. Členy ERF jmenuje farář z aktivních farníků, kteří řádně plní své náboženské povinnosti, 

mají přiměřené znalosti v oblasti ekonomie a práva, jsou bezúhonní a těší se dobrému 

jménu u většiny členů farní obce. Tuto funkci je nutno odlišit od služby kostelníka. 

Doporučuje se, kde je to možné a užitečné, provést ve farnosti předchozí volbu kandidátů, 

z nichž pak farář členy rady jmenuje.  

 

Pastorační rady jsou ve farnostech dobrovolné. Mohou a mají být zřizovány za tím účelem, aby 

jejich činnost podporovala a vedla k účinné evangelizaci společnosti, duchovnímu oživení a 

povznesení farností a tím sloužila k větší slávě Boží. 



2019 
Co nás čeká? 

Neděle 5.5. - pobožnost žehnání polím na Křížovém kopci po májové pobožnosti 

Pondělí 6.5. - neděle 12.5. - týden modliteb za duchovní povolání 

Pátek 10.5. - neděle 12.5. - společný víkend mladších biřmovanců na Velehradě 

Neděle 12.5. - po mši sv. prodej křesťanské literatury před kostelem 

Sobota 18.5. - v 15 h první svatá zpověď dětí, příležitost ke sv. smíření 

Neděle 19.5. - první svaté přijímání dětí 

Pátek 24.5. - Noc kostelů 

Neděle 2.6. - sbírka na pomoc křesťanům na Blízkém Východě 

Sobota 8.6. - děckanáda - od 9 hod. v areálu kostela sv. Václava v Hustopečích 

Neděle 15.6. - farní odpoledne 

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

svatořečení. Trasa pouti vede přes Netín (mariánské poutní místo), Havlíčkův Brod, Číhošť 

(působiště P.Josefa Toufara), Sázavu (bývalý benediktínský klášter) a Říčany u Prahy 

11. - 18.8. - letní farní tábor 

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

 

Farní kavárna – je otevřena každých 14 dní v neděli po mši sv..  

Přijďte posedět se svými přáteli. 

 

Kurz Alfa ve farnosti?  

Zvažujeme možnost uspořádat ve farnosti kurz Alfa, který již před několika lety ve farnosti 

proběhl. 

Proč Alfa? 

Myslíme si, že by každý měl mít příležitost prozkoumat křesťanskou víru, mít možnost zeptat 

se na co chce a říct, co si myslí. Kdekoliv. 

Právě takovou příležitost Alfa nabízí. Navíc v neformálním, přátelském a otevřeném prostředí. 

Není možné někoho přinutit, aby něčemu věřil. Během let jsme ale objevili, že pokud jsme 

pohostinní a dovolíme hostům být sami sebou, jejich životy se promění. 

Alfa je... 

Faktická - Alfa seznamuje s tím, kdo je to Ježíš. Pořadatelé Alfy jsou lidé otevření a 

věrohodní. Hostům to nabízí prostor být sami sebou. 

Vztahová - Alfa je založena na opravdových přátelstvích, která se budují několik týdnů. Často 

přetrvají řadu dalších let. 

Závislá - Na Alfě spoléháme na jednání svatého Ducha. Uvědomujeme si, že jedině Bůh mění 

lidské životy - my ho lidem jen představujeme. 

Kdo by se chtěl o kurzu Alfa více dozvědět, popř. se stát členem přípravného týmu, ať se 

obrátí na o.Jana. 

 

Po 6. 5. Sv. Jana Sarkandra 18:00 mše za zemřelé tety a strýce Schabovy a Ramzovy 

St 8. 5.  18:00 
mše za živou a zemřelou rodinu Poslušnou, Sáčkovu a 
Suchomelovu 

Čt 9. 5.  17:30 
mše sv. pro děti; na poděkování za dar zdraví a Boží 
pomoc v rodině 

Pá 10. 5.  18:00 mše za Vlastimila Vodáka, rodiče, bratry a duše v očistci 

So 11. 5.  8:00 
mše za zemřelé rodiče Josefu a Jaroslava Kuřinovy a 
prarodiče Najmanovy a Gerhardtovy 

Ne 12. 5. 4. neděle velikonoční 9:30 mše za farnost 

Út 14. 5. Svátek Sv. Matěje 18:00 mše za rodiče, syna, snachu a duše v očistci 

St 15. 5.  18:00 mše za zemřelé Josefa, Kateřinu a Florencia Křivkovy 

Čt 16. 5. 
Svátek Sv. Jana 
Nepomuckého 

17:30 
mše sv. pro děti; za rodiče Mžykovy, Tomáškovy a za 
živou a zemřelou rodinu 

Pá 17. 5.  18:00 mše za společenství svatyněk 

So 18. 5.  8:00 mše za společenství svatyněk 

Ne 19. 5. 5. neděle velikonoční 9:30 mše za farnost 

Po 20. 5. 
Památka Sv. Klementa 
Marie Hofbauera 

18:00 mše za pokrevní rodiče a na úmysl dárce 

St 22. 5.  18:00 
mše za Rudolfa Hádlíka, manželku a celou živou a 
zemřelou rodinu 

Čt 23. 5.  17:30 mše sv. pro děti; za Antonína Šmardu ml. 

Pá 24. 5.  18:00 mše za rodiče Charvátovy a za živou a zemřelou rodinu 

So 25. 5.  8:00 mše za rodiče Kadrnkovy, Fialovy a za duše v očistci 

Ne 26. 5. 6. neděle velikonoční 9:30 mše za farnost 

Po 27. 5.  18:00 mše za Rochuse Böhma a na úmysl dárce 

St 29. 5.  18:00 
mše za rodiče Josefa a Marii Krejčiříkovy a za celou 
živou a zemřelou rodinu 

Čt 30. 5. 
NANEBEVSTOUPENÍ 
PÁNĚ 

17:30 
mše sv. pro děti; za živou a zemřelou rodinu Lejskovu a 
Matýškovu 

Pá 31. 5. 
Svátek Navštívení Panny 
Marie 

18:00 
mše za Marii Hádlíkovu, manžela, živou a zemřelou 
rodinu a na vyprošení ochrany P. Marie pro celou rodinu 

Květen 


