
Volby do ekonomické a pastorační rady farnosti 

V měsíci červnu (do 23.6.) probíhají ve farnosti volby do ekonomické a pastorační farní rady. 

Návrhy členů vhazujte do krabičky vzadu v kostele (až 6 členů ekonomické farní rady, až 10 

členů pastorační rady). 

Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní orgán faráře, který se podílí na hospodaření s 

majetkem farnosti s péčí řádného hospodáře.  

Pastorační rada pomáhá faráři v oblasti pastorace, přípravy různých akcí ve farnosti. 

 

Kněžské a jáhenské svěcení v Brně 

V sobotu 22. 6. přijmou při bohoslužbě v 9 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou 

biskupa Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení 

– jáhni brněnské diecéze  

Mgr. Štěpán Trčka (*1993) … z farnosti Slavonice  

Mgr. Miroslav Kulifaj (*1983) … z farnosti Zavar [Slovensko] / Brno - sv. Jakub 

– jáhen České provincie Řádu minoritů 

fr. Bc. Petr Macháček, OFMConv. (*1979) … z farnosti Jihlava - Matky Boží 

Současně přijmou jáhenské svěcení 

– bohoslovci brněnské diecéze, absolventi Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci 

Vojtěch Libra (*1994) … z farnosti Nové Město na Moravě  

Martin Mokrý (*1992) … z farnosti Blansko  

Jan Pavlíček (*1988) … z farnosti Telč 

– bohoslovec České provincie Řádu minoritů, absolvent Teologické fakulty v Bratislavě 

fr. Patrik Bogdan Rygiel, OFMConv. (*1992) … z farnosti Orlová (ostravsko-opavská diecéze) 

 

Výsledky výtvarné soutěže Hustopečský kostel včera, dnes a zítra 

1.kategorie – do 6 let  2.kategorie – do 8 let  3.kategorie – do 11 let 

1. Barbora Košuličová  1. Barbora Klobásová  1. David Korčák 

2. Agáta Zahradníčková  2. Nikol Klimešová  2. David Tomeček 

3. Adam Škrabal   3. Anna Romanová  3. Jan Hubička 

 

4.kategorie – do 15 let  5. kategorie – do 18 let  6. kategorie - dospělí 

1. Miroslav Brúček  1. M. Knápková   1. Stanislav Kralovič 

2. Veronika Večeřová  2. Natálie Brenkusová  2. Eva Fraňková 

3. Anežka Fröhlichová  3. Adéla Rohrerová  3. Lucie Kročilová 

Zvláštní cenu poroty získaly 3D modely Jana Najmana, Petra Najmana a Jakuba a Barbory 

Slaných 

Prvokomunikanti 2019 

Otec biskup Vojtěch srdečně zve do Brna na Petrov všechny prvokomunikanty z brněnské 

diecéze, tj. děti, které ve školním roce 2018–19 poprvé přistoupily ke svatému přijímání. 

Setkání se uskuteční ve čtvrtek 26. 9.. Kromě duchovního programu budou pro děti připravena 

různá stanoviště a hry. Děti budou mít příležitost prohlédnout si také některá zajímavá místa 

na Petrově a v jeho blízkém okolí. 

 

Národní pouť do Říma 

V listopadu 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. 

Program 

1. den - pondělí 11. Listopadu - slavnostní zahájení národní pouti v Římě 

15.00 národní mše svatá v bazilice Santa Maria Maggiore 

17.30 slavnostní koncert ke cti sv. Anežky a našich národních patronů v kostele Santa 

Maria degli Angeli e dei Martiri (v těsné blízkosti Termini a nedaleko baziliky S. M. Maggiore) 

2. den - úterý 12. listopadu  - den 30. výročí kanonizace sv. Anežky České 

10.00 národní mše svatá v bazilice sv. Petra ve Vatikánu společně s biskupy, kněžími a 

věřícími. Následovat bude společná modlitba u Svatováclavského oltáře v bazilice sv. Petra a 

v kryptě u sochy sv. Anežky české, kterou Svatý otec František přijal ve Svatém roce 

Milosrdenství jako dar České republiky. 

3. den - středa 13. listopadu  

9.30 generální audience se Svatým otcem Františkem 

15.00 národní mše svatá v bazilice sv. Jana v Lateránu, při níž bude zakončen program 

národní pouti. Čeští a moravští biskupové se poté setkají v papežské koleji Nepomucenum s 

krajany žijícími v zahraničí. 

 

Kurdějovská pouť 22. a 23. června  

Sobota 22.6. – vigilie slavnosti Narození sv. Jana Křtitele  

17:00 – dětské odpoledne – hry a soutěže 

20:30 – 23:00 – mše svatá a noční adorace se zpěvy, meditativními texty a chvílemi ticha 

Neděle 23.6.  

10:00 – slavnostní mše sv. (bohoslužba slova bude zvlášť pro děti a pro dospělé) – 

celebruje P.Marek Jargus 

14:30 – Kurdějovská křížová cesta (za pěkného počasí půjdeme obcí) 

15:30 – koncert písničkáře Petra Maria Lutky 



2019 

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

Přijďte posedět se svými přáteli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co nás čeká? 

Pátek 7.6. - od 13 h tichá adorace, po mši sv. adorace společná 

Sobota 8.6. - děckanáda - od 9 h v areálu kostela sv. Václava v Hustopečích. 14.30 mše sv. 

Neděle 9.6. - sbírka na Charitu 

Čtvrtek 13.6. - mariánská pouť v Žarošicích s biskupem Zdeňkem Wasserbauerem. Mše sv. v 

19 h. Odjezd autobusu v 15.45 z autobusového nádraží. 

Čtvrtek 13.6. - závěrečná dětská mše sv., tátorák na farní zahradě 

Pátek 14.6. - v 18.45 večer chval v kapli sv. Anežky 

Sobota 15.6. - adorační den farnosti Hustopeče a den modliteb za kněžský seminář.  

V 8 h zahájení výstavu Nejsvětější Svátosti, v 17.30 závěrečná adorace, v 18 h mše sv.. 

Během celého dne možnost tiché adorace. 

Neděle 16.6. - v 17 h žehnání polím a táborák ve Starovičkách 

Čtvrtek 20.6. - adorační den farnosti Starovice 

Neděle 23.6. - sbírka na bohoslovce 

Neděle 23.6. - oslava svátku Božího Těla 

Čtvrtek 27.6. - adorační den farnosti Starovičky 

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 

10. - 14.7.- katolická charismatická konference v Brně na BBV. Motto:„Zůstaňte v mé lásce.“  

11. - 18.8. - letní farní tábor 

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

 

Přinášení obětních darů při nedělní mši sv. 

Na stolečku s obětními dary je kartička s nalepovacími symboly konviček a misky s hostiemi. 

Kdo si je přede mší sv. vezme k sobě, je to znamení, že bude přinášet k oltáři obětní dary. 

Nebojte se do této služby při nedělní mši sv., která bývá obětována za všechny živé i zemřelé 

farníky zapojit. 

Po 3. 6. 
Památka Sv. Karla Lwangy 
a druhů, mučedníků 

18:00 mše za nová kněžská povolání 

St 5. 6. 
Památka Sv. Bonifáce, 
biskupa a mučedníka 

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

Čt 6. 6.  17:30 
mše sv. pro děti; za živou a zemřelou rodinu a za dar 
víry do rodiny 

Pá 7. 6.  18:00 mše za zemřelé Annu a Antonína Saláškovy 

So 8. 6.  14:30 mše za Milenu Kopčákovou 

Ne 9. 6. 
SESLÁNÍ DUCHA 
SVATÉHO 

9:30 mše za farnost 

Po 10. 6. 
Památka Panny Marie, 
Matky církve 

18:00 
mše za živou a zemřelou rodinu Janáskovu a Olšákovu 
a za duše v očistci 

St 12. 6.  18:00 
mše za zemřelého manžela Vlastimila Šaláška a za 
duše v očistci 

Čt 13. 6. 
Svátek Ježíše Krista, 
nejvyššího a věčného 
kněze 

17:30 
mše sv. pro děti; za zemřelého manžela, rodinu 
Mlčákovu, Rouzkovu a za duše v očistci 

Pá 14. 6.  18:00 
mše za Marii Hádlíkovou, manžela, živou a zemřelou 
rodinu a na vyprošení ochrany P. Marie pro celou 
rodinu 

So 15. 6.  18:00 mše na úmysl kněze 

Ne 16. 6. NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 9:30 mše za farnost 

Po 17. 6.  18:00 
mše za rodiče Hanákovy, Hýblovy a za živou a 
zemřelou rodinu 

St 19. 6.  18:00 mše za zdraví vnoučat a zachování víry v rodině 

Čt 20. 6.  16:30 mše sv. za syna Bronislava, manžela a duše v očistci 

Pá 21. 6. 
Památka Sv. Aloise 
Gonzagy, řeholníka 

18:00 
mše za Jaromíra Kameníka, rodiče, bratry a za duše v 
očistci 

So 22. 6.  8:00 mše za zemřelého mons. Václava Fišera 

Ne 23. 6. TĚLA A KRVE PÁNĚ 9:30 mše za farnost 

Po 24. 6. 
NAROZENÍ SVATÉHO 
JANA KŘTITELE 

18:00 
mše za zemřelého manžela, rodinu Karlíkovu a 
Kopečkovu 

St 26. 6.  18:00 mše za rodiče Janulíkovy a za živou a zemřelou rodinu 

Čt 27. 6.  18:00 
mše sv. za dcery a vnuky a na vyprošení ochrany P. 
Marie pro celou rodinu 

Pá 28. 6. 
NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE 
JEŽÍŠOVA 

18:00 mše na úmysl kněze 

So 29. 6. SV. PETRA A PAVLA 8:00 mše za Cyrila Fišera a jeho rodinu 

Ne 30. 6. 13. neděle v mezidobí 9:30 mše za farnost 

Červen 


