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SLŮVKO DUCHOVNÍHO OTCE
Každou neděli jsou Velikonoce
Tak tomu učíme děti ve škole, tak k tomu povzbuzujeme rodiče
v rodinách. Slavení neděle se má opírat o 3 pilíře: slavení mše svaté ve
společenství církve, společný rodinný stůl a odpočinek od všední práce.
V podstatě vše jsme uvedli do praxe 5. velikonoční neděli při pouti na
Slovensko ke hrobu P. Antonína Lapšanského. V neděli ráno se sešlo 40
poutníků při společné snídani. Z chaty Valaška v Dolním Smokovci jsme se
přemístili do sousedního exercičního domu sester Svatého Kříže. Společně
jsme se připravili na mši svatou modlitbou růžence. Mše svatá byla radostná,
ale chyběly nám ohlášky. Do přistaveného autobusu jsme naložili kufry a
rozjeli se do Nového Smokovce navštívit nový kostel sv. Petra a Pavla. Za
vydatného sněžení vycházeli po mši svaté věřící z kostela a my jsme mohli
vstoupit. K překvapení zůstala sedět většina návštěvníků mše svaté. My jsme
zaplnili prázdná místa a stali jsme se malého zázraku. Před oltář vystoupila
mladá rytmická skupina, která nám nabídla koncert vlastních duchovních
písní. Nešlo tak o hudbu, ale o texty písní. Obsah písní byl hluboce duchovní a
také biblický. Co nás s textem spojovalo především, byly barevné obrazy,
které byly promítány nad oltářem a měly vztah k písním. A perlička na konec
byla píseň o přijímání počatých dětí a odmítání potratů. Proto se nám hlavní
zpěváci představili jako mladí manželé, pozvali k sobě z lavice osmiletou
dcerku a 5letého kluka s kytarou. V lavici ještě s rodiči byla dvojčata a páté
dítě nechali s rodiči doma. Svědectví života a víry stálo za to. Svědectví
opravdové lásky k životu a žité lásky k hudbě. Na naší pouti jsme dostali
koncert jako dárek, který nebyl v našem programu, ale byl v Božím programu.
Přesvědčili jsme se, jak je k nám Bůh štědrý, milosrdný, že je Bohem s námi
na našich cestách. Po koncertu jsme si v pravé poledne za zvuku zvonů
zazpívali “Vesel se nebes Královno, aleluja!!“ Jako společný nedělní stůl nám
posloužil autobus, kde jsme z vlastních zásob poobědvali. A už jsme byli
v Okoličné u Liptovského Mikuláše. Nádherným gotickým kostelem nás
provedl místní kněz a dopřál nám vidět místní sakrální pokladnici. Domů jsme
se vrátili opravdu odpočinutí, rozezpívaní a veselí. A kdo za to může?
Vzkříšený Ježíš, který vstal z mrtvých „den první po sobotě“ a my jsme to
slavili. Slavme každou neděli vzkříšeného Pána a poneseme dobré ovoce.
Za poutníky P. Josef Říha
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ČAS
14:00

18:00
18:45
19:30
3:30

AKCE
Bílovice – Slavnost sv. Floriána s žehnáním obnovené boží muky
se sochou sv. Floriána
Nedachlebice – biblická hodina na učebně na téma: prorok
Jeremiáš
SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
16:30 Topolná, 18:00 Bílovice – mše svatá
Bílovice – zkouška chrámového sboru na faře
Bílovice, Včelary – návštěva nemocných
Farní pouť ke Svaté bráně do Olomouce, prohlídka arcibiskupského
paláce, návštěva farnosti Plumlov (P. Zdeněk Pospíšilík)
Bílovice – žehnání maminkám očekávající narození dítěte
Kněžpole – žehnání obnovené boží muky a modlitba za oběti války
Pastorační rada farnosti Bílovice
Ekonomická rada farnosti Bílovice
Bílovice – kající pobožnost a 1. svátost smíření dětí
Topolná – biblická hodina pro společenství mužů
Bílovice – zkouška chrámového sboru na faře
Mistřice, Kněžpole – návštěva nemocných
Bílovice - misijní klubko
Bílovice - kající pobožnost a 1. svátost smíření dětí
Odjezd ministrantů na pouť do kněž.semináře v Olomouci
Bílovice – duchovní obnova pro farníky žijící v obtížných situacích
Svatodušní vigilie zvláště pro biřmovance a jejich rodiče
Bílovice – májová pobožnost u kapličky
Bílovice – dokumentární film „Žebřík opřít o nebe“ s P.M.Kuffou
Bílovice – setkání s Hanou Reichsfeldovou na téma –
Hledáme dobrovolníky pro charitní práci ve farnosti
Bílovice - příprava dětí s rodiči na svátosti
Nedachlebice – biblická hodina na učebně
Topolná – biblická hodina na učebně pro společenství žen
Bílovice – zkouška chrámového sboru
Bílovice - příprava dětí s rodiči na svátosti
Bílovice – čajovna – kreativní tvoření na misijní jarmark
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Svárov – pouť rodin dětí připravující se na svátosti
Topolná – biblická hodina pro společenství mužů
Bílovice – zkouška chrámového sboru na faře
Odjezd na farní pouť do Krakova v Roce milosrdenství
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18:45

8:45
14:00

Bílovice – farní slavnost „Božího Těla“ s průvodem po vesnici
Mistřice – májová pobožnost u Panny Marie
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Restaurování bočních oltářů
Na jednání Ekonomické rady farnosti Bílovice v roce 2014 jsme
se rozhodli pro restaurování bočních oltářů v kostele v Bílovicích a ze tří nabídek
jsme celé restaurování svěřili MgA Kateřině Čihákové – Myškové z Chlumce nad
Cidlinou. Vzala si velké sousto. Ale díky svému týmu v ateliéru a dalším
pomocníkům práce postupují s dobrými výsledky.
Boční oltář Andělů strážných probíhal ve 2 etapách od jara 2014 do
Velikonoc 2015. Hodnota díla je 1.002.000, -Kč Podstatná část restaurování byla
kryta ze státních dotací: Fond kultury Zlínského kraje – 530.000,- Kč,
Ministerstvo kultury ČR – 300.000,- Kč, Obecní úřad Bílovice – 100.000,- Kč,
obecní úřad Mistřice – 50.000,- Kč. Zbytek byl uhrazen z farních sbírek.
V týdnu bylo ukončeno restaurování bočního oltáře P. Marie. Probíhalo
od léta 2015 do dubna 2016 také ve dvou etapách: vždy nejdříve architektura
oltáře a pak 3 sochy z oltáře. Celková úhrada má hodnotu 1.174.400,- Kč.
Z Ministerství kultury ČR jsme obdrželi 240.000,- Kč, od obce Bílovice 100.000,Kč, obec Kněžpole 50.000, Kč, obec Mistřice 50.000,- Kč, obec a farníci
z Nedachlebic 60.000,- Kč. Ještě v minulém týdnu zastupitele Zlínského kraje
odsouhlasili dotaci ze Zlínského kraje 250 000,- Kč. Zůstatek 404.400,- Kč byl
hrazen z měsíčních sbírek farníků a darů sponzorů.
Restaurování obrazu Kázání sv. Jana Křtitele, který je součástí hlavního
oltáře, probíhá od dubna t.r. v ateliéru Jiřího Látala v Litomyšli. Cena díla je
stanovena na 190.000,- Kč a restaurovaný obraz bude předán do Mezifarního dne
26. června 2016, kdy bychom ho chtěli také znovu požehnat. Celou částku za
restaurování budeme hradit jen z farních sbírek a darů věřících.
Určitě jste si všimli, že byla demontována kazatelna, která je byla převezena do
ateliéru restaurátorky Čihákové – Myškové. Od začátku roku 2016 probíhalo
několik průzkumů, které vyžadovala Státní památkový ústav. Zvláště byly
průzkumy na nátěrových vrstvách a na třech sochách na vrcholu kazatelny.
Náročné průzkumy probíhaly na zlatém reliéfu. Podle uzavřené smlouvy má být
obnovené dílo předáno do adventu letošního roku a celková částka je 493.000,Kč. Z obce Bílovice jsme přijali dotaci 100.000,- Kč. Na Ministerstvu kultury
ČR zatím probíhá rozdělování dotací. Další dotace jsou přislíbeny z obcí
Kněžpole, Mistřice, Topolná a Nedachlebice. Věřím, že z farních sbírek konaných
v druhém pololetí letošního roku bude naděje na uhrazení celé částky za
restaurování kazatelny.
Největším soustem bude restaurování architektury celého hlavního oltáře.
Vyhlídky na dotace od státu se stále omezují, protože politika státu staví na
restitucích majetku, který je vrácen církvi.
Vážím si nesmírně vaší obětavosti, kterou vyjadřujete při sbírkách jak na
opravy ve farnosti, tak při sbírkách na seminář, média nebo Papežský haléř a
probíhající sbírku na Ukrajinu. Každou neděli pamatujeme na obětavé farníky při
mši svaté za farníky a dobrodince farnosti.
Za Ekonomickou radu farnosti Bílovice P. Josef Říha



Ve spolupráci s CK Miklas připravujeme pro farníky pouť v Roce
milosrdenství ke Svatým branám do Říma od úterý 25. 10. až pondělí
31. 10. Na programu je celodenní pobyt v Assisi, rodišti sv. Františka
a Kláry. Poté 4denní program v Římě s průvodcem s návštěvou všech
hlavních bazilik, křesťanských a antických památek. Je připraven také
jednodenní výlet do Nettuna ke hrobu sv. Marie Goretti a na zpáteční
cestě návštěva Padovy a mše sv. u hrobu sv. Antonína. V ceně 6.300,Kč je průvodce, 4x ubytování se snídaní v bungalovech na Via
Aurelia, pojištění. Večeři si možno zakoupit v místě ubytování.
Poutníci, hlaste se ve farní kanceláři se zálohou 3000,- Kč do konce
května
STŘÍPKY Z NAŠÍ FARNOSTI

STŘÍPKY Z KNĚŽPOLSKÉHO KOSTELA
Co je malé, to je milé! Pro mnoho z nás to platí i o kněžpolském
kostelíčku sv. Anny. Máme krásný, útulný kostelík - tak akorát velký pro naši
"kněžpolskou rodinu". V zimě je v něm hezky teplíčko, náklady i úsilí na jeho
údržbu jsou zvládnutelné, těšíme se z pěkného interiéru, z krásných nových
modřínových lavic, z nových digitálních číselníků, a také z nového obrazu,
který jsme pořídili a posvětili k roku Milosrdenství, ale hlavně se těšíme z
dobrých lidí, kteří se zde schází a mají zde, u Pána Ježíše, svůj domov.
Máme za sebou dvě povedené kulturní akce, na které rádi
vzpomínáme. V listopadu 2015 se povedl husarský kousek, když jsme pod
naši střechu vměstnali všechny scholy z naší farnosti (Bílovice, Březolupy,
Kněžpole, Mistřice, Topolná, Nedachlebice a Uherské Hradiště jako hosté).
Hudební přehlídka se konala pod záštitou sv. Cecilie - patronky hudby - a bylo
to úžasné setkání. Kostel sice praskal ve švech, ale atmosféra byla skvělá!
Další, již tradiční akcí, kterou v Kněžpoli pořádáme ve spolupráci s
obecním úřadem, bylo rozsvícení kněžpolského betléma. 20. prosince 2015
jsme si společně zazpívali pár vánočních songů a koled, popovídali s přáteli a
prožili jedno hezké adventní odpoledne venku před kostelem. Plamínek
betlémského světla si odnesli v lucerničkách do svých domovů věřící i
nevěřící, což bylo pěkné pojítko.
Nyní už se těšíme na první svaté přijímání, které čeká kněžpolské děti
v neděli 5. června 2015 v 8.45 hodin.
Přijďte si kdykoliv poslechnout naši scholu, která hraje téměř každou
neděli na mši svaté v 7 hodin (což je trochu nekřesťanský čas - my všichni,
napříč věkovým spektrem, tajně doufáme, že se to jednou změní a že pak do
scholy přibudou i nějaké děti), všichni jste srdečně zváni. My, členové
kněžpolské scholy, jezdíme každý měsíc do Olomouce na arcidiecézní
hudebně-vzdělávací kurzy, kde nacvičujeme nové scholové písně a
vzděláváme se v liturgii. Některé z písní si s námi budete moci zazpívat

25. června 2016 na Svárově nebo na připravovaném Mezifarním dni, 26.
června 2016 v zámeckém parku v Bílovicích.
Chceme poděkovat obci Kněžpole za vybudování nových chodníků a
několika parkovacích míst v okolí kostela, což významně ulehčilo dopravní
situaci a také zvýšilo atraktivitu celého prostranství. Máme novou výsadbu i
pěkný mobiliář.
Velké poděkování patří všem, kteří s láskou pečují o náš kostelíček.
Paní Marii Abrhámovou a Janu Brázdilovou chci zvlášť pochválit za krásnou
a vkusnou květinovou výzdobu. Všem ženám, které se starají týden co týden o
úklid, velké Pán Bůh zaplať! Obětavou a užitečnou službu konají v roli
kostelníka Tonda Brázdil a František Šuranský a také všichni lektoři. Paní
Flíborová zase zodpovědně zaštiťuje finanční sektor a dobře funguje i kostelní
rada. V poslední době přibylo několik nových ministrantů, z čehož máme
velkou radost.
A především si moc považujeme obou našich kněží, otce Josefa i otce
Artura, kteří jsou našimi dobrými pastýři a vytrvale se starají o naši duši. Ať
jsme i my jim dobrými ovečkami :-)
Eva Hudečková, varhanice
MISIJNÍ KLUBKO DĚTÍ A SPŘÁTELENÝCH RODIN
Chvála Kristu,
je známo, že nabídek volnočasových aktivit uměleckých a sportovních
je hodně a to je dobře. Další z mnoha nabídnutých volnočasových aktivit, je
misijní dílo dětí – misijní klubka. Dítě se učit nemyslet jen na sebe, ale umět
se podělit s druhým.
Jak je již známo, i v naší bílovské farnosti se setkáváme s malou
skupinkou dětí v misijním klubku, vždy 2. pátek v měsíci v 16:45 v čajovně
na faře, kde hrajeme hry, zpíváme a povídáme si o dětech ze všech koutů
světa.
Je škoda, že dětí není více, protože právě sdílení se s druhým neuzavírá
člověka do sebe, ale učí se naslouchat druhému člověku. Srdečně zveme
všechny děti předškoláky (+,- od 5 let) a také všechny děti prvního stupně.
V tomto měsíci se sejdeme 13. května 2016 v 16:45 v čajovně a pak zveme
všechny bez rozdílu velké i malé kluky i holky, maminky i babičky na
vyrábění a kreativní tvoření výrobků, které bude v sobotu 21. května 2016 od
9:00 do 12:00 v čajovně. Hotové výrobky se budou prodávat na Misijním
jarmarku v rámci Mezifarního dne. Těšíme se na Vás všechny.

POZVÁNKA NA DUCHOVNÍ OBNOVU
Můžeme žijící v civilním manželství být užiteční pro farnost? Existuje
nějaké řešení, jak v budoucnu přistupovat ke svátostem? Je naděje na
zplatnění našeho manželského soužití? Je východisko z naší současné situace?
Na tyto a podobné otázky v obtížných životních situacích partnerů bude spolu
s vámi hledat východisko dr. Jitka Krausová, která vede terapeutickou
poradnu při Arcibiskupství olomouckém v Olomouci.
Proto vás zveme na duchovní obnovu, která se uskuteční v sobotu 14.
května 2016 ve 14 hodin na faře v Bílovicích. Bude dobré, když přijděte oba
partneři a ještě pozvete někoho ze svých přátel, kteří řeší podobné situace.
KRÁSA MONSTRANCÍ
Ve dnech 19. 3. a 20. 3. 2016 se uskutečnila v pastoračním centru
v Topolné výstava „Krása monstrancí - monstrance farnosti Bílovice a
Březolupy“, kterou ve spolupráci s bílovickým farním úřadem uspořádali,
připravili a prezentovali manželé Švehlovi z Kněžpole.
Celkem mohli návštěvníci zhlédnout šest nádherných monstrancí: dvě
z farního kostela Narození sv. Jana Křtitele v Bílovicích, po jedné pak z
ostatních kostelů naší farnosti: Nanebevzetí Panny Marie v Březolupech,
Neposkvrněného početí Blahoslavené Panny Marie v Topolné, Svatých Cyrila
a Metoděje v Nedachlebicích a Svaté Anny z Kněžpole. Kolekce byla
doplněna o relikviář svatého kříže z kostela v Topolné. Je skutečně jen málo
možností, kdy je možné spatřit a porovnat krásu tolika monstrancí v jedné
místnosti. Výstavu během soboty a Květné neděle navštívilo více než 150
zájemců a reakce byly pozitivní. Po celou dobu výstavy byla promítána
prezentace popisující sakrální předměty používané při bohoslužbě, naše
nejvzácnější exempláře monstrancí a historii jejich vzniku a používání,
připravená a sestavená manžely Švehlovými speciálně pro tyto účely; pro
zájemce může mít však i širší vzdělávací použití. V případě zájmu potom bude
z výstavy připravena fotokniha a pro ty, kdo nemohli výstavu navštívit anebo
o ní nevěděli, je možné ji po konzultaci s farním úřadem zopakovat.
Poděkování patří všem, kdo se na výstavě a její přípravě jakýmkoliv
způsobem podíleli.
Petr Švehla

VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE

„Vroucně si přeji, aby křesťanský lid během svatého
roku přemýšlel o skutcích tělesného a duchovního
milosrdenství“.
(z buly papeže Františka)
SKUTEK MĚSÍCE:
TĚŠIT ZARMOUCENÉ
Tento skutek obsahuje hlásání víry v Boha a hlásání evangelia. Věřící člověk
ví, že i když trpíme a cítíme různé ztráty, že to nejkrásnější, co je nám slíbeno,
je před námi Boží království. „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte
v Boha, věřte i ve mne. Jdu, abych vám připravil místo“. Jan 14,1-2 Potěšit
může také vzpomínka na minulost, kdy člověk pocítil Boží blízkost a jeho
život byl naplněn dobrými skutky.
OKÉNKO DO FARNOSTI
Připravujeme:
 V neděli 5. června proběhne v naší farnosti slavnost prvního svatého
přijímání dětí.
 V pátek 10. června proběhne v kostele v Bílovicích „Noc kostelů“
s nabídkou bohatého duchovního a informativního programu, ve
kterém připomeneme 650 let od první zmínky založení kostela sv.
Jana Křtitele v Bílovicích.
Poutní okénko:
 Ve spolupráci s CK Kučera jsme pro farníky připravili pouť a
duchovní obnovu na poutním místě La Salette ve Francii. Odjezd je
v pondělí
15. 8. Ve 14 hodin z Bílovic. V úterý je prohlídka Ženevy a ubytování
v La Salette. Během středy, čtvrtka a pátku dopoledne bude probíhat
duchovní obnova. Odpoledne bude možnost různých turistických tras
v horách. V sobotu je zastávka v Annecy a v nedělních dopoledních
hodinách příjezd do Bílovic. Cena 6.290,- Kč zahrnuje dopravu,
pojištění, ubytování ve dvoulůžkových pokojích. Stravu lze objednat
při přihlášce ve farní kanceláři dle nabídky.

