
Oslava 25. výročí posvěcení kostela 

Hustopečská farnost Vás zve na oslavy 25. výročí posvěcení kostela sv. Václava a sv. Anežky 

spojenou s udílením svátosti biřmování v neděli 22. září. 

9:30 slavnostní mše sv. s udělováním svátosti biřmování  

(brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle). 

V 16.00 - koncert duchovní hudby - Brněnský katedrální sbor MAGNIFICAT (varhany 

Dagmar Kolařová a Barbora Baumannová, řídí Petr Kolař). Vstupné dobrovolné.  

Po skončení koncertu farní odpoledne v přísálí kostela. 

 

Novéna před biřmováním od pátku 13.9. do soboty 21.9. 

Před sesláním Ducha svatého Ducha svatého o Letnicích apoštolové setrvávali v modlitbách 

spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. Církev před velikými svátky 

spojenými s Božím Duchem pokračuje v této praxi devítidenní modlitbou – novénou. Biřmování 

není Božím dotykem a zdrojem milosti jen pro biřmovance, ale pro celou naši farnost, zvláště 

když si budeme připomínat 25. výročí posvěcení našeho kostela. Proto zveme všechny, aby se 

připojili k biřmovancům a jejich rodinám a vyprošovali jim i celé farnosti hojnost darů Ducha 

svatého. Novéna bude probíhat od pátku 13.9. do soboty 21.9.. Texty novény budou 

zveřejněny na farních stránkách. Jsou nabídkou, jak se společně sjednotit v modlitbě po devět 

dní před samotným biřmováním. Pokud někomu nebudou texty vyhovovat, nevadí to. Důležitá 

je skutečnost jednomyslné modlitby, ať už má jakoukoli podobu. 

Každý den plánujeme začít novénu modlitbou nebo písní k Duchu svatému (kancionál č. 003 

nebo 422), nebo jinou modlitbou, např. desátkem růžence „který Ducha svatého seslal“). 

Následovat bude katecheze papeže Františka o jednom z darů Ducha sv. nebo o svátosti 

biřmování, na závěr se pak pomodlíme litanie k Duchu svatému a modlitbu poděkování za 

stavbu našeho kostela. 

Biřmování je slavností celé farnosti, proto se k této modlitbě dle svých možností připojte. 

 

Kurz Dobrovolník v pastorační péči ve zdravotnictví a sociálních službách 

Biskupství brněnské pořádá kurz Dobrovolník v pastorační péči ve zdravotnictví a sociálních 

službách. Kurz je určen lidem, kteří budou pomáhat v duchovní péči o staré a nemocné lidi, 

pomůže ale také všem, kteří se o staré a nemocné již starají a chtějí si takto rozšířit svůj obor. 

Kurz bude probíhat v pěti sobotních setkáních na přelomu roku 2019/2020 (19.10., 9.11., 

11.1., 15.2., 7.3.). Přihlašujte se na email dobrovolnikpp@gmail.com 

 

 

 

 

Kurz Přirozeného plánování rodičovství 

I v září Centrum naděje a pomoci (CENAP) pořádá Kurz STM. Je to jedinečný kurz směřující k 

pochopení základů lidské plodnosti, jak správně vymezit plodné a neplodné dny, jak si 

nenechat ničit zdraví či vztah ani antikoncepcí, ani umělým oplodněním. Kurz pomáhá 

nepodlehnout tlaku reprodukčního a antikoncepčního průmyslu. Jedinečnost kurzu spočívá ve 

vedení zkušenou gynekoložkou, předávané informace jsou podloženy roky výzkumů a praxe. 

Termíny jsou buď ve čtvrtky od 19.9 nebo v soboty od 14.9.  

Informace https://www.cenap.cz/kurz-stm-ppr  

 

Projekt Adopce srdce – překlad dopisu dítěte podporovaného naší farností 

Farnost Ruhango, 11.dubna 2019 

Mí drazí rodiče, ahoj! 

Nejprve Vás zdravím a přeji Vám pěkné velikonoce. 

Chci Vám říci nějaké informace o škole a denním životě. Nyní studuji v třetím ročníku střední 

školy (S3) a studuji dobře, protože mám dobré rodiče,jako jste Vy, kteří mi pomáhají. Právě js 

em skončila první trimestr, měla jsem 65,7% bodů a byla jsem pátá ze 42 studentů. 

V našem denním životě nemáme žádné problémy, ale v zemi máme nyní období dešťů a 

obděláváme sóju, fazole, kasavu, batáty, atd.. 

Děkuji Vám, pomáhejte mi prosím i v dalších letech. 

Děkuji Vám a přeji Vám pěkné velikonoce a pěkný čas. 

Jsem Vaše dítě. 

Mukabagire Alice 

 

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. 2019. 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. 

 

Ekonomická farní rada 

Na základě proběhlých voleb jsou od 1.8. 2019 jmenování na další pětileté období za členy 

ekonomické rady farnosti tito farníci: ing. Radek Krušina, Erik Lipnický, Petr Najman, RNDr. Jiří 

Hytych, ing. Jana Hrádková, Aleš Urbánek. 
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Co nás čeká? 

Pátek 6.9. - od 13h tichá adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí v kapli 

Pondělí 9.9. - začíná výuka náboženství 

Čtvrtek 12.9. - začínají dětské mše sv. 

Pátek 13.9. - 15:45 - odjezd autobusu na pouť do Žarošic. Mše sv. V 19h (P.Leoš Ryška, 

ředitel Tv Noe). 

Sobota 14.9. - Zlatá sobota v Žarošicích. Hlavní mše sv. V 18h. Po ní průvod krojovaných se 

sochami Panny Marie a svátostné požehnání. Pěší a automobilová pouť do Žarošic 

bude upřesněna. 

Sobota 21.9. - příležitost k přijetí svátosti smíření před biřmováním za účasti více zpovědníků 

Neděle 22.9. - sbírka na podporu kněží a pastorace (PULS) 

Neděle 22.9. - v 9.30 oslava 25. výročí posvěcení farního kostela a biřmování 

Neděle 22.9. – 16h slavnostní koncert ( Brněnský katedrální sbor MAGNIFICAT) a 

farní odpoledne 

Čtvrtek 26.9. - pouť prvokomunikantů do brněnské katedrály 

Sobota 28.9. - oslava svátku sv. Václava, patrona kostela, mše sv. v 9.30 

 

 

Ne 1. 9. 22. neděle v mezidobí 9:30 mše za farnost 

Po 2. 9.  18:00 mše za Jana Jeřábka, jeho syna a na úmysl dárce 

St 4. 9.  18:00 mše za Marii Prchalovu, manžela a syna 

Čt 5. 9.  18:00 
mše sv. za rodiče Kadrnkovy, Fialovy, a za duše v 
očistci 

Pá 6. 9.  18:00 mše za Antonína Šilera a rodiče 

So 7. 9.  8:00 mše za mariánské společenství a obnovu rodin 

Ne 8. 9. 23. neděle v mezidobí 9:30 mše za farnost 

Po 9. 9.  18:00 mše za Marii a Jana Fišerovy 

St 11. 9.  18:00 mše za zemřelou maminku Annu a duše v očistci 

Čt 12. 9.  17:30 
mše sv. pro děti za Jitku Bílkovou, živou a + rodinu a 
duše v o. 

Pá 13. 9. 
Pam. sv. Jana Zlatoústého, 
biskupa a učitele církve 

18:00 mše za společenství svatyněk 

So 14. 9. 
Svátek Povýšení svatého 
kříže 

10:30 svatební mše sv. (Jan Najman a Kateřina Vechetová) 

Ne 15. 9. 24. neděle v mezidobí 9:30 mše za farnost 

Po 16. 9.  18:00 
mše za manžela, rodiče,celou zemřelou rodinu a za 
duše v očistci 

St 18. 9.  18:00 mše na úmysl kněze 

Čt 19. 9.  17:30 
mše sv. pro děti; na poděkování a s prosbou o další 
pomoc a ochranu 

Pá 20. 9. 
Pam. sv. Ondřeje Kim 
Taegona, kněze, Pavla 
Chong Hasanga a druhů 

18:00 
mše za Stanislava Crháka a celou živou a zemřelou 
rodinu 

So 21. 9. 
Svátek sv. Matouše, 
apoštola a evangelisty 

8:00 mše za manžela, dceru a za živou a zemřelou rodinu 

Ne 22. 9. 25. neděle v mezidobí 9:30 mše za farnost 

Po 23. 9. 
Pam. sv. Pia z Pietrelciny, 
kněze 

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

St 25. 9.  18:00 
mše sv. za manžela Miloše Bednáře, rodiče, 
sourozence a duše v o. 

Čt 26. 9.  18:00 
mše sv. pro děti; za Václava Bartoňka, živou a 
zemřelou rodinu a za duše v očistci 

Pá 27. 9. Pam. sv. Vincence z Paula 18:00 mše na úmysl kněze 

So 28. 9. SV. VÁCLAVA 9:30 mše za Boží požehnání pro naši vlast 

Ne 29. 9. 26. neděle v mezidobí 9:30 mše za farnost 

Po 30. 9. 
Pam. sv. Jeronýma, kněze 
a učitele církve 

18:00 
mše za Bedřišku Kuchyňkovu, manžela, syna a dvoje 
rodiče 

Rozvrh výuky náboženství 2018/2019 

1. třída 12:15-13:00 Středa ZŠ Komenského 

2. třída 12:15-13:00 Středa ZŠ Komenského 

3. třída 13:15-14:00 Pondělí ZŠ Komenského 

4. + 5. třída 14:00-14:45 Pondělí ZŠ Komenského 

6. + 7. třída 14:00-14:45 Čtvrtek ZŠ Nádražní 

8. + 9. třída 14:00-14:45 Pátek ZŠ Nádražní 

Září 


