
Mimořádný misijní měsíc říjen připomíná nutnost evangelizace 

„Pokřtění a poslaní: Kristova církev na misii ve světě“, tak zní téma misijního měsíce října. 

„Slavení tohoto měsíce nám pomůže především znovu objevit misijní rozměr naší víry v Ježíše 

Krista, kterou jsme zdarma obdrželi při křtu,“ připomíná papež František ve svém poselství k 

93. světovému dni misií. V pátek 18. října se také uskuteční nový celorepublikový projekt - 

Misijní most modlitby. 

„Misijní činnost církve dnes potřebuje nový podnět, aby se zhostila výzvy, jakou je hlásání 

Ježíšovy smrti a vzkříšení. Dojít na periferie, do lidských, kulturních a náboženských prostředí, 

kterým je dosud evangelium cizí – v tom spočívá missio ad gentes. A pamatovat, že srdcem 

církevního misijního poslání je modlitba. V tomto mimořádném misijním měsíci se modleme za 

to, aby Duch svatý vyvolal nové misijní jaro pro všechny pokřtěné a poslané Kristovou církví“ 

(z videoposelství papeže ze dne 1.10..)  

Obětujme za misie tento měsíc každodenní modlitbu růžence. 

„Posilněme PULS naší diecéze v hodnotě alespoň jedné kávy měsíčně“ 

Od příštího roku již nebude vyhlašována sbírka na účely PULSu (fond na podporu kněží a 

pastorace brněnské diecéze), a proto jsou všichni věřící zváni k tomu, aby se přihlásili a 

přispívali jako donátoři. 

Jak konkrétně můžeme zrealizovat výzvu otce biskupa k donátorství v naší farnosti? Kdo by se 

chtěl stát donátorem a má přístup k internetu, může se přihlásit na adrese donator.cz. Pro ty, 

kdo tuto možnost nemají, jsou k dispozici papírové přihlášky, které můžete vyplnit a vhodit do 

označené krabičky v kostele. Jakou výši daru si zvolíte, záleží jen na Vás a můžete ji kdykoliv 

měnit. Váš dar můžete zaslat jednorázově, nebo si nastavit trvalý příkaz, popřípadě inkaso. 

Všechny potřebné informace k zaslání daru (jako např. číslo účtu, variabilní symbol) obdržíte 

poštou. V donátorství nerozhoduje výše daru, ale ochota přihlásit se touto formou k podpoře 

diecéze tak, jak už to udělalo více než 3 200 donátorů. Další informace o fungování fondu 

PULS najdete na stránkách donator.cz nebo na nástěnce. 

Pozvání na pěší pouť do Žarošic 

Srdečně zveme žáky 6.-9. tříd, mládež i dospělé na pěší pouť do Žarošic v neděli 13.10..  

Ve 13.26 pojedeme linkovým autobusem do Klobouk, odtud budeme pokračovat pěšky.  

V Žarošicích bude v 17.30 růženec, v 18 h mše sv. a po ní světelný průvod.  

Návrat bude vypraveným autobusem z farnosti Hustopeče a Šakvice kolem 21-21.30.  

Na setkání a putování srdečně zve o. Jan Nekuda a o. Vojtěch Zahrádka 

Charitativní bazar 

V neděli 10. listopadu po mši sv. v suterénu kostela v přísálí se bude pořádat Charitativní 

bazar použitého zboží. Možno přinést zachovalé hračky, knihy, věci do domácnosti. Oblečení 

nepřijímáme. Výtěžek bude věnován na fond milosrdenství. Příjem zboží bude 09.11. od 16 

hodin. 

Farní knihovna 

Ve farní knihovně jsou na prodej stolní kalendáře na rok 2020. Křestní svíce a roušky jsou k 

dostání na faře. 

Od neděle 3.11. začneme zapisovat úmysly mší sv. na rok 2020. 

Prodej křesťanské literatury knihkupcem Josefem Novákem se uskuteční v neděli 17.11. a 

8.12. po mši sv. před kostelem. 

V roce 2018 podpořila naše farnost sociálně slabé rodiny v našem okolí částkou 27 368,- Kč. 

Putování relikvie sv. Vincenta de Paul, patrona Charity 

Ve dnech 28. října až 14. listopadu 2019 se na Slovensku a v České republice uskuteční 

„Putování relikvie sv. Vincenta de Paul“ . 

V Brně ji přivítá v Duchovním centru v Brně-Lesné v pátek 1. listopadu 2019 v 17.00 hodin 

místní farář P. Pavel Hověz. Poté bude následovat duchovní program do 21. hodiny a 

zajímavostí bude prezentace života a díla sv. Vincence de Paul, jehož životním motem bylo: 

„Milosrdná láska získává svět“. 

Svatý Vincenc z Pauly, též francouzsky Vincent de Paul (24. dubna 1581 - 27. září 1660) byl 

francouzský kněz, zakladatel kongregace lazaristů, Společnosti dcer křesťanské lásky - 

Vincentek, reformátor francouzské církve a jeden ze zakladatelů moderní evropské charity a 

péče o chudé. Je patronem charity, vězňů, zajatců, bezdomovců a nemocnic. Rozloučení s 

jeho relikvií proběhne v Brně – Lesné v sobotu 2. listopadu po mši svaté celebrované P. 

Jánem Jakubovičem CM v 8.00 hodin. 

V neděli 3.11. od 9.30 do 14.30 bude relikvie v kostele v Poštorné u Břeclavi. 

30. výročí svatořečení Anežky Přemyslovny 

Slavnostní bohoslužba v pražské katedrále 

Po návratu z Říma v sobotu 16. listopadu, v předvečer státního svátku, jsou všichni pozváni do 

pražské katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha ke společné bohoslužbě a prosbě o přímluvu 

Panny Marie, sv. Anežky České a našich národních patronů za návrat naší země a celé 

křesťanské Evropy ke kořenům, k Ježíši Kristu, naší Cestě, Pravdě a Životu. 

Farní společenství dětí a mládeže Zašová sehraje divadelní hru Modrá krev (životopisné dílo o 

sv. Anežce České) v neděli 13.10. po nedělní mši sv. v Popicích (mše sv. začíná v 9.30). 

Děti a mládež z Hustopečí sehrají divadelní hru o sv. Anežce v sobotu 23.11. v 17 h v sále 

kostela v Hustopečích. 



2019 

Farní víkendovka v Těšanech 

Mládež z Velkých Pavlovic srdečně zve děti i z naší farnosti na farní víkendovku v Těšanech. 

Víkendovka bude od pátku 25.10. do neděle 27.10. Téma je „Měsíc misionářů“, protože říjen 

je misionářům zasvěcen. 

Kontaktní osoba: Hanka Bálková (tel. 702048452). Přihlášky odevzdávejte do 18. 10.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co nás čeká? 

Neděle 6.10. - v 17.30 modlitby za kněze a duchovní povolání před říjnovou pobožností v 

kapli sv. Anežky. 

Pátek 11.10 . - v 18.45 večer chval v kapli sv. Anežky České. 

Sobota 12.10. - v 17 h koncert duchovní hudby v kostele sv. Václava u příležitosti oslav 100 

let gymnázia v Hustopečích. Varhanní improvizace na Bachovo téma.  

Účinkují: Pavel Březík – viola, Zdeněk Plech – zpěv, Jan Král – varhany. 

Neděle 13.10. - Mariánská pouť v Žarošicích (v 17.30 – růženec, 18 h – mše sv. s biskupem 

Pavlem Posádem, po mši sv. světelný průvod se sochou Panny Marie. Během pouti 

příležitost ke sv. smíření. Odjezd autobusu v 14.45 z autobusového nádraží. Sraz 

pěších poutníků v 13.15 na nádraží. 

Pátek 18.10. - misijní most modlitby – v 17.30 modlitba růžence za misie, v 18 h mše sv.. 

Neděle 20.10. - misijní neděle, sbírka na misie. 

Neděle 3.11. - pobožnosti za zemřelé na našich hřbitovech  

(14 h – Starovice, 14.30 – Hustopeče, 15.00 – Starovičky). 

Neděle 10.11. - charitativní bazar v přísálí kostela. 

Sobota 23.11. - v 17 h divadlo o sv. Anežce České v sále kostela. 

Říjnové pobožnosti – půl hodiny před každou mší sv., v neděli v 18 h v kapli sv. Anežky. 

Cvrčci 

Ve čtvrtek 10.10. v 16.30 se uskuteční první schůzka, kde se domluvíme na dalších 

setkáváních, předáme si kontakty a s něčím menším začneme. Srdečně zveme rodiče a 

předškoláky. 

 

Mše sv. zaměřené pro děti – každý čtvrtek v 17.30 – poznáváme postavy Starého Zákona. 

Srdečně zveme všechny děti i jejich rodiny. 

 

Ne 6. 10. 27. neděle v mezidobí 9:30 mše za farnost 

Po 7. 10. 
Památka Panny Marie 
Růžencové 

18:00 
mše za zemřelou maminku Eliškou a za živou a 
zemřelou rodinu 

St 9. 10.  18:00 
mše za rodiče Veverkovy a celou živou a zemřelou 
rodinu 

Čt 10. 10.  18:00 
mše sv. pro děti; za rodinu Koudelkovu, Bartlovu, 
Dvořákovu, Staňkovu a za duše v očistci 

Pá 11. 10.  18:00 mše za Marii Fialovu, manžela a celou rodinu 

So 12. 10.  8:00 mše na úmysl kněze 

Ne 13. 10. 28. neděle v mezidobí 9:30 mše za farnost 

Po 14. 10.  18:00 
mše za rodiče, syna, snachu a Boží ochranu pro 
celou rodinu 

St 16. 10.  18:00 
mše za Milenu Ciklovu a celou živou a zemřelou 
rodinu 

Čt 17. 10. 
Památka sv. Ignáce 
Antiochijského, biskupa a 
mučedníka 

17:30 
mše sv. pro děti; za rodiče Jaroslava a Boženu 
Olšákovy a za celou živou a zemřelou rodinu 

Pá 18. 10. 
Svátek sv. Lukáše, 
evangelisty 

18:00 
mše za Františka Smítku a celou živou a zemřelou 
rodinu 

So 19. 10.  8:00 mše na úmysl kněze 

Ne 20. 10. 29. neděle v mezidobí 9:30 mše za farnost 

Po 21. 10.  18:00 mše za rodinu Dvořákovu a Komárkovu 

St 23. 10.  18:00 
mše za Miloše Bednáře, rodiče, sourozence a duše v 
očistci 

Čt 24. 10.  17:30 
mše sv. pro děti za Františka Tomáška, rodiče a 
sourozence 

Pá 25. 10.  18:00 
mše na poděkování za 25 let manželství a na 
vyprošení ochrany P. Marie pro celou rodinu 

So 26. 10.  8:00 
mše za Františka Charváta, manželku a Boží ochranu 
pro celou rodinu 

Ne 27. 10. 30. neděle v mezidobí 9:30 mše za farnost 

Po 28. 10. 
Svátek sv. Šimona a 
Judy, apoštolů 

9:30 mše za naši vlast 

St 30. 10.  18:00 mše za manžela, syna a duše v očistci 

Čt 31. 10.  18:00 
mše sv. pro děti; za rodinu Šafaříkovu, Vincencovu, 
Hejčovu a dvoje rodiče 

Říjen 


