
Jak získat odpustky pro duše v očistci 

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv kostela 

získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek 

(sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k 

jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu 

Páně a Vyznání víry.  

Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, 

jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu 

za zemřelé. V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky 

částečné.  

Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem týdne modliteb 

za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho skončení. Svaté přijímání a 

modlitba na úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat. 

 

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 v sobotu 9.11. 

od 16 hodin. 

 

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. 

Farnost Hustopeče u Brna srdečně zve na přednášku P.Marka Pučalíka z řádu křížovníků: Sv. 

Anežka Česká, náš národní poklad v sobotu 23.11. v 16 h v klubovně kostela. Po skončení 

přednášky v 17 h děti a mládež z našeho děkanství divadelní hru o sv. Anežce v sále kostela. 

 

Opravy ve farnosti 

V letošním roce proběhly ve farnosti tyto opravy: 

- montáž radiátorů v podkroví fary v bytě kaplana: 25.190,- Kč. 

- servis varhan v kostele: 26.620,- Kč. 

- výměna části krytiny na kostele: 37.873,- Kč. 

- klempířské práce na kapli sv. Rocha po ukradení svodů: 11.979,- Kč. 

V současné době proběhne na kapli sv. Rocha oprava sloupu přípojky elektrřiny a oprava 

omítek na přístavcích. Předpokládané náklady: 62. 648,- Kč. 

Na opravu střechy a opravu památky – kaple sv. Rocha, získala farnost z rozpočtu Města 

dotaci ve výši 90.000,- Kč. 

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení místa technik stavebních investic 

pro Břeclavsko (zahrnuje i děkanství Hustopeče). Přihlášku s přiloženým životopisem zašlete 

do 18 listopadu 2019 na adresu: stavebni@biskupstvi.cz. Bližší informace a požadavky na 

www.stavebni.biskupstvi.cz 

 

Žehnání opravených varhan ve Starovicích v neděli 24.11. 

Mše sv. s žehnáním varhan v 15 h – slouží o.Pavel Konzbul, brněnský pomocný biskup 

Po mši sv. v 16 h slavnostní koncert a pohoštění 

Program koncertu 

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 - 1750)  Toccata a fuga d moll 

FRANZ SCHUBERT (1797 -1828)   AVE MARIA 

GIUSEPPE TOSTI (1798 – 1856)   O dell mio dolce ardor 

MAURICE GREENE (1695 – 1755)   Voluntary No.7 in G 

CAESAR FRANCK (1822 - 1890)   Panis angelicus 

TOMÁŠ JEŘÁBEK (1992)    Improvizace 

ANTONÍN DVOŘÁK (1841 -1904)   Biblické písně - výběr 

PETR KOLAŘ (1968)     Varhany a jejich rejstříky 

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685 – 1759)  Amen, Aleluja 

Zpěv Tomáš a Zuzana Jeřábkovi 

Varhany Petr Kolař 

 

Manželům nablízku 

Národní centrum pro rodinu nabízí vaší pozornosti iniciativu Manželům nablízku. Tato iniciativa 

vzniká jako reakce na anonymitu, míjení se ve farnostech, na bolesti, které mnozí manželé 

nesou, aniž by je měli komu svěřit. Mít těžkosti nebo krizi v manželství patří k životu, ale není 

třeba na to být sám. Velkou službou druhému je naslouchání. Smyslem iniciativy Manželům 

nablízku je povzbudit farnosti k zájmu o druhé a nabídnout prostřednictvím naslouchání první 

pomoc manželům v těžkostech. Vy, kteří máte zájem se dovědět více o budování manželství, 

o vytváření důvěry ve farnostech, o umění naslouchat druhým, navštivte stránku 

www.manzelumnablizku.cz 

Současně Národní centrum pro rodinu zve na Mezinárodní seminář Manželům nablízku. 

Nabídne témata spojená se službou naslouchání druhým, rozpoznání krizových signálů v 

manželství a zkušenosti těch, kteří se už řadu let věnují manželům v těžkostech. Speciálním 

hostem budou manželé Rino a Rita Ventrigliovi, kteří sami stáli před rozvodovým řízením 

(tlumočení je zajištěno). Seminář Manželům nablízku se uskuteční v sobotu 30. listopadu v 

Brně. Přihlášky a informace na www.manzelumnablizku.cz 
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Co nás čeká? 

Neděle 3.11. - pobožnosti za zemřelé na hřbitovech  

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

Neděle 3.11. - začínají se zapisovat úmysly mší sv. na rok 2020 

Neděle 10.11. - charitativní bazar v přísálí kostela 

Neděle 10.11. - muzikál Jesus Christ Supermlád v kině v 19.30 

Pátek 15.11. - v 18.45 večer chval v kapli sv. Anežky České 

Neděle 17.11. - po mši sv. prodej křesťanské literatury před kostelem 

Sobota 23.11. - v 16 h přednáška s promítáním: Sv. Anežka Česká, náš národní poklad – P. 

Marek Pučalík, Ocr. - v klubovně kostela 

- v 17 h divadlo o sv. Anežce v sále 

Neděle 24.11. - slavnost Ježíše Krista Krále – po mši sv. adorace, ve 14 h svátostné 

požehnání 

Neděle 24.11. - sbírka na topení v kostele. 

Neděle 24.11. - v 15 h žehnání opravených varhan ve Starovicích a koncert duchovní hudby 

Neděle 1.12. - žehnání adventních věnců 

Neděle 1.12. - adventní svařák – výtěžek věnován na Adopci srdce, podporu dvou sirotků ze 

Rwandy 

Neděle 8.12. - po mši sv. prodej křesťanské literatury před kostelem 

 

Cvrčci 

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

Přede mší sv. se od 16.30 v klubovně cvrčků scházejí maminky s předškoláky.  

Srdečně zveme všechny děti i jejich rodiny. 

Ne 3. 11. 31. neděle v mezidobí 9:30 mše za zemřelé kněze a biskupy brněnské diecéze 

Po 4. 11. 
Pam. sv. Karla 
Boromejského, biskupa 

18:00 
mše za živou a zemřelou rodinu Poslušnou a 
Sáčkovu 

St 6. 11.  18:00 
mše za Petra Omastu, dceru Alenu, sourozence a 
dvoje rodiče 

Čt 7. 11.  17:30 
mše sv. pro děti; za Petra Svrčka, živou a zemřelou 
rodinu a duše v očistci 

Pá 8. 11.  18:00 mše za Antonína Šmardu st. 

So 9. 11. 
Svátek Posvěcení 
lateránské baziliky 

8:00 mše za Mariánské společenství a obnovu rodin 

Ne 10. 11. 32. neděle v mezidobí 9:30 mše za farnost 

Po 11. 11. Pam. sv. Martina, biskupa 18:00 
mše za Marii Pančochářovu, syna Karla a celou živou 
a zemřelou rodinu 

St 13. 11. Pam. sv. Anežky České 18:00 mše za Stanislava Prokeše a na úmysl dárce 

Čt 14. 11.  17:30 
mše sv. pro děti; za Vlastimila Vodáka, rodiče, bratry 
a duše v očistci 

Pá 15. 11.  18:00 
mše za rodiče Pančochářovy a za živou a zemřelou 
rodinu 

So 16. 11.  8:00 mše za vnuky, vnučky, jejich rodiny a duše v očistci 

Ne 17. 11. 33. neděle v mezidobí 9:30 mše za farnost 

Po 18. 11.  18:00 
mše za Františka Lejsku, manželku, dvoje rodiče a 
zemřelou rodinu 

St 20. 11.  18:00 
mše za dvoje zemřelé rodiče, sourozence a duše v 
očistci 

Čt 21. 11. 
Pam. Zasvěcení Panny 
Marie v Jeruzalémě 

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

Pá 22. 11. 
Pam. sv. Cecilie, panny a 
mučednice 

18:00 
mše za Bohumila Hádlíka, manželku, živou a 
zemřelou rodinu a na vyprošení ochrany P. Marie pro 
celou rodinu 

So 23. 11.  8:00 
mše za Marka, Viléma, Jiřího; jejich rodiny a duše v 
očistci 

Ne 24. 11. JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 9:30 mše za farnost 

Po 25. 11.  18:00 
mše za rodiče Veverkovy a celou živou a zemřelou 
rodinu 

St 27. 11.  18:00 
mše za zemřelou Fabiolu a za prarodiče Šindelářovy 
a Hytychovy 

Čt 28. 11.  17:30 
mše sv. pro děti; za Ondřeje Omastu, rodiče, 
sourozence a duše v očistci 

Pá 29. 11.  18:00 mše na poděkování za dar života 

So 30. 11. 
Svátek sv. Ondřeje, 
apoštola 

8:00 mše na poděkování za dar života 

Listopad 


