
Tříkrálová sbírka – staň se třetím králem, misionářem! 

Jako každoročně, tak i na začátku nového roku 2019, bude v naší vlasti probíhat celostátní 

tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika ve spolupráci s farnostmi, školami či 

různými mládežnickými organizacemi. 

Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o 

několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. 

Zveme všechně děti i dospělé k aktivnímu zapojení do Tříkrálové sbírky, která bude 

probíhat od 1. do 14. ledna 2019. 

Zažij pocit pomáhat ostatním! Najdi v sobě chuť a odvahu a připoj se k dalším desetitisícům 

dobrovolníků, kteří v kostýmech tří králů vybírají příspěvek na charitní služby, které pomáhají 

seniorům, dětem a lidem ohroženým nouzí. 

Králové šíří poselství radosti, požehnání všem, které navštíví. Čekají tě nachozené kilometry, 

možná i mrazivé počasí, někdy i odmítnutí, ale především skvělý pocit, že jsi udělal něco pro 

dobrou věc a zažil něco nového. Poznáš možná nové kamarády, seznámíš se blíž s lidmi z 

tvého města nebo vesnice kde žiješ. Staň se třetím králem! 

Sraz dětských koledníků a jejich vedoucích bude v sobotu 5.1. 2019 ve 13 hod.  

v klubovně kostela. Po návratu bude pro ně připraveno teplé občerstvení.  

Bližší informace: Jitka Lachmanová 774 674 012, P.Jan Nekuda 723 529 476. 

Další ročník Tříkrálové sbírky v brněnské diecézi zahájí brněnský diecézní biskup Vojtěch 

Cikrle požehnáním koledníkům při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně ve 

středu 2. ledna 2019 ve 14.30 hodin. 

 

Betlémské světlo 

V neděli 16. prosince 2018 v 9.00 hodin při mši v katedrále sv. Petra a Pavla předají skauti 

světlo z Betléma do rukou brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho. Po skončení 

bohoslužby si světélko v lucernách či na hořící svíci mohou první zájemci odnést domů. 

Další organizace šíření Betlémského světla ve farnostech a obcích již záleží na místních 

podmínkách. Je možné ho uchovávat na farách, obecních úřadech, ve skautských klubovnách 

i u dobrovolníků. Zájemci si pro ně mohou přijít sami nebo – zejména starší – mohou požádat 

o jeho přinesení domů. 

 

Vánoční jarmark 

16. prosince od 10:30 budeme pořádat další vánoční jarmark rukodělných výrobků.  

Shromážděn výrobků 15.12. od 17:00 v přísálí.  

V minulých ročnících byl zájem zejména o domácí marmelády, šťávy, sušené ovoce, vánoční 

cukroví, ozdoby a drobné dárky.  

Výtěžek z prodeje je určen na fond milosrdenství farní charity. 

Projekt Adopce srdce – překlad dopisu podporovaného dítěte 

Farnost Ruhango 

2. dubna 2018 

Můj drahý rodiči, 

zdravím vás a přeji vám krásné Velikonoce. 

Řeknu vám jen nějaké informace o škole a mém každodenním životě. Nyní studuji v druhém 

ročníku (S2) na střední škole. Studuji dobře, protože mám dobré rodiče jako vy, kteří mi 

pomáhají dokončit první období školního roku. Mám známku 65,1 % a v pořadí studentů jsem 

čtrnáctá z 38. V mém každodenním životě není žádný problém. 

Děkuji vám a ať vám Bůh žehná! 

Jsem dítětem pro vás. 

Mukabagire Alice 

 

Průvodce adventem 

V kostele je k zakoupení tištěný Průvodce adventem za 9,- Kč. Kromě toho je k dispozici 

aplikace „Průvodce adventem 2018“ pro Android. 

Aplikace může pomoci k užitečnému prožití adventní doby. K doplnění adventních biblických 

rozjímání byly letos použity myšlenky těchto autorů: papež František, Raniero Cantalamessa, 

Vojtěch Cikrle, Juraj Jordán Dovala, Bruno Ferrero, Gilberto Gillino, Anselm Grün, Daniela 

Fischerová, Karel Herbst, Tomáš Holub, Jan Kronštadtský, Šarbel Machlúf, James Martin, 

Paul Marie de Mauroy, Alessandro Pronzato, Timothy Radcliffe, Robert kardinál Sarah, Rami 

Shapiro, Václav Trmač, Jan Maria Vianney, Mariateresa Zattoniová.  

Aplikaci „Průvodce adventem 2018“ lze zdarma stáhnout pomocí služby „Obchod Play“. 

 

Zpovídání před vánočními svátky 

Příležitost ke sv. smíření je půl hodiny před každou mši sv. (v pondělí a středu až po mši sv.). 

V neděli není ke sv. smíření tolik prostoru, je lépe využívat všední dny. 

Kromě toho budou tyto další příležitosti: 

Čt 13.12. -  16.30 – 17.30    Čt 20.12. -  16.30 – 17.30  

Pá 14.12. - 17.00 – 18.00    Pá 21.12. - 16.00 – 17.30 

So 15.12. - 16.00 – 17.30 (cizí zpovědník)  So 22.12. - 15.30 – 17.00(cizí zpovědník) 

St 19.12. -  10.00 – 11.30 (cizí zpovědník) 

 

Opravy ve farnosti 

V měsíci listopadu proběhla v našem kostele výměna radiátorů ve vstupní chodbě (27 643,- 

Kč) a výmalba chodby (49 315,- Kč) a kaple (28 690,- Kč). V přísálí byla dokončena montáž 

barového pultu a zábaří. 
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Co nás čeká? 

Neděle 2.12. - První neděle adventní – žehnání adventních věnců. Po mši sv. svařák – 

výtěžek určený na podporu dvou sirotků ze Rwandy v rámci projektu Adopce srdce. 

Neděle 2.12. - 18 h - Chrámová schola Deo Gratias z Bořetic, kterou jste u nás mohli slyšet 

na Noci kostelů, vás všechny srdečně zve na adventní koncert Krok do Vánoc v našem 

kostele sv. Václava. K zakoupení bude i jejich vánoční CD. 

Neděle 9.12. - 16 h - divadelní ochotnický spolek Kadet Starovičky srdečně zve na pásmo 

adventních a vánočních zvyků a tradic pod názvem Z adventu do vánoc v kulturním 

domě ve Starovičkách 

Neděle 16.12. - po mši sv. vánoční jarmark rukodělných výrobků a cukroví 

Středa 19.12. -  6.30 - adventní roráty s kakajíčkem 

Sobota 22.12. - 17 h - vánoční divadlo dětí a mládeže Hvězda nad supermarketem - v sále 

pod kostelem 

Středa 26.12 – 17 h - vánoční koncert skupiny Srdce ze Šakvic v kostele ve Starovicích 

Neděle 30.12. - mše sv. s obnovou manželských slibů 

 

Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích: 

 Hustopeče Starovice Starovičky 
Štědrý den večer 16.00, 22.30 21.00  
Boží hod vánoční   9.30   8.00 11.00 
Sv. Štěpán   9.30   8.00 11.00 
Silvestr 15:30 14.00 17.00 
Nový rok   9.30   8.00 11.00 

 

Hustopeče – otevřený kostel pro veřejnost pro návštěvu betléma: 

Boží hod vánoční 25.12. - 14.00 – 16.00 

Neděle 30.12. - 14.00 – 16.00 

Ne 2. 12. 1. neděle adventní 9:30 mše za farnost 

Po 3. 12. 
Památka sv. Františka 
Xaverského, kněze 

18:00 mše za rodiče Hrbkovy, Viléma a celou rodinu 

St 5. 12.  18:00 
mše za živou a zemřelou rodinu Bednářovu a za 
rodiče Bystřických 

Čt 6. 12. Památka sv. Mikuláše 17:30 
mše svatá pro děti; za zemřelého bratra a duše v 
očistci 

Pá 7. 12. Památka sv. Ambrože 18:00 
mše za Jarolíma Tomáška, rodinu Tomáškovu a 
Stuchlíkovu 

So 8. 12. 
Slavnost Neposkvrněného 
početí PM 

8:00 
mše na poděkování za dar křtu s prosbou o 
vytrvalost v dobrém 

Ne 9. 12. 2. neděle adventní 9:30 mše za farnost 

Po 10. 12.  18:00 mše za Marii Kiliánovou a celou rodinu 

St 12. 12.  18:00 mše za Františka Lejsku, manželku a dvoje rodiče 

Čt 13. 12. 
Památka sv. Lucie, panny a 
mučednice 

17:30 
mše svatá pro děti; za rodiče Witmanovi a rodinu 
Omastovu 

Pá 14. 12. 
Památka sv. Jana od Kříže, 
kněze a učitele církve 

18:00 
mše za Albínu Vozdeckou, manžela, zemřelé rodiče 
a sourozence 

So 15. 12.  8:00 mše zadáno, paní Hovězáková 

Ne 16. 12. 3. neděle adventní 9:30 mše za farnost 

Po 17. 12.  18:00 
mše za Stanislava Crháka a za živou a zemřelou 
rodinu 

St 19. 12.  6:30 mše na úmysl kněze 

Čt 20. 12.  17:30 mše sv. 

Pá 21. 12.  17:30 mše na úmysl kněze 

So 22. 12.  8:00 mše na úmysl kněze 

Ne 23. 12. 4. neděle adventní 9:30 mše za farnost 

Po 24. 12. Štědrý den 
16:00 mše pro děti, na úmysl kněze 

22:30 mše za Karla a Miladu Pokorných 

Út 25. 12. Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 9:30 mše za + dobrodince kostela a farnosti 

St 26. 12. 
Svátek sv. Štěpána, 
prvomučedníka 

9:30 
mše za Bohumila Hádlíka, manželku, živou a 
zemřelou rodinu a na vyprošení ochrany P. Marie 
pro celou rodinu 

Čt 27. 12. 
Svátek sv. Jana, apoštola a 
evangelisty 

18:00 
mše za rodiče Františku a Jana Bukovských a 
pravnuka 

Pá 28. 12. 
Svátek sv. Mláďátek, 
mučedníků 

18:00 
mše za rodiče Defeldovy, živou a zemřelou rodinu a 
na vyprošení ochrany P. Marie pro celou rodinu 

So 29. 12.  8:00 mše za Tomáše Hejtmana a jeho rodinu 

Ne 30. 12.  9:30 mše za farnost 

Po 31. 12.  15:30 mše za zemřelého tatínka a sourozence 

Prosinec 


