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Každý umí něco, co může dát druhému
V tomto Roce milosrdenství nás informují křesťanské sdělovací
prostředky, pastýřské listy i farní list o cestách, jak uvést do života skutky
tělesného a duchovního milosrdenství. Mimořádnou událostí je projít svatou
branou a získat plnomocné odpustky pro sebe nebo někomu ze zemřelých Jsou
možnosti, jak zanechat trvalou stopu ve farnosti i v rodině po Roce milosrdenství.
Zde jsou dvě konkrétní nabídky v naší farnosti:
Možná jste slyšeli v ohláškách pozvánky na setkání o charitativní službě ve
farnosti. Reagovala vždy malá skupinka jiných lidí. Paní Hana Reichsfeldová nás
seznámila s cestami, kterými se dá ubírat charitativní služba ve farnosti. Zástupci
z obcí sami svědčili o lidech, kteří obětavě organizují v lednu Tříkrálovou sbírku a
dovedou podchytit desítky dětí pro službu koledníků. Nebo motivují děti pro Postní
almužnu. Máme v obcích farníky, kteří donášejí nemocným nebo osamoceným
obědy či nákupy, další svědčili o dopravě starých a nemohoucích na mši svatou do
kostela, další sjednávají nemocným návštěvu kněze v domácnosti nebo penzionu.
Konkrétně jsme zjistili, že „každý umí něco, co může dát druhým“ (viz heslo výše).
Zájem dobrovolné charity je dát tyto síly dohromady, vědět jeden o druhém a
hledat společné cesty a být společně vynalézaví v hledání dalších forem Paní Hana
nám líčila mnohé zkušenosti z farností našeho děkanátu (Hluk, Kunovice, Uherské
Hradiště, Ostrožská Lhota, aj.), kde pracují na bázi jednoho společenství. Zaznělo
toto svědectví: v jedné farnosti navštívili na 100 občanů starší 75 let s pozvánkou
pro všechny lidí na faru jen se podívat, jak to na faře vypadá a co se tam za ty roky
změnilo. Kupodivu sešlo se na 35 lidí, i těch, kteří do kostela vůbec nechodí. Rádi
se viděli, rádi si popovídali u šálku čaje nebo kávy. A nakonec jim pan farář
požehnal. Mnohým se objevily i slzy dojetí. A najednou účastníci setkání na faře
roznesli dobrou zprávu po celé farnosti. Co z toho plyne? I malé věci znamenají
mnoho. Podaří se nám dát dohromady tento pestrý kaleidoskop z našich šesti obcí?
Může z nás vzniknout pěkně barevná vitráž, jako jsou barevná okna našich svatých
v našich kostelech. I to je jedna z cest posvěcování sebe i druhých.
Přicházím s nabídkou, kterou jsme obdrželi v týdnu z farnosti Uherský
Brod. Od 17. září t. r. organizují kurz pro pastorační pomocníky. Kurz je pro
všechny, kteří mají zájem o prohloubení víry a lepší poznání katolické nauky

s výhledem pomoci oživit pastorační život ve farnosti. Kurz bude probíhat po
sobotách od 9 do 13:30 hodin dvakrát za měsíc do konce května 2017. Chci
opravdu oslovit a pozvat farníky především střední generace, aby si udělali čas na
osobní povzbuzení ve víře a hledali cesty, jak nabídnout své síly pro dobro farnosti.
Hlaste se co nejdříve ve farní kanceláři. O světlo Ducha svatého pro vás se modlí
P. Josef.
OKÉNKO DO FARNOSTI
Připravujeme:
V Nedachlebicích se připravují oslavit patrocinium sv. Cyrila a Metoděje. Na
prvním místě bude adorační den, který začne nedělní mši sv. v 10:30 hodin. Po ní
bude vystavena Nejsvětější svátost. Adorace potrvá až do 20 hodin, kdy bude
závěrečná společná adorace ukončena svátostným požehnáním. V pondělí 4. 7.
Jako obvykle budeme slavnostní vigilii slavnosti sv. Cyrila a Metoděje mši sv. v 18
hodin. Zveme všechny farníky. Vyvrcholením bude národní pouť na Velehradě 5.
Července hlavní mši svatou v 10:30 hodin.
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.


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.

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:
ODPOUŠTĚT URÁŽKY
Ježíš nás učí odpouštět těm, kdo nám ubližují. Odpustit neznamená, že si máme
všechno nechat líbit. Když nemám sílu něco moc zlého odpustit, nikdy neříkej,
neodpustím, ale raději pros Boha: „Pane, já to teď nedovedu. Lhal bych sám sobě,
že jsem odpustil, ale v nitru bych cítil, že ne. Až se trochu uklidním, až přejde
nějaký čas, pak doufám, že s tvou pomocí to dokážu odpustit.
INFO Z DIECÉZE

 SMS služba – 731 731 800 –(toto číslo zajišťuje anonymitu
„Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly...“
Můžete zasílat vaše osobní prosby, za které chcete, aby se
pracovníci našeho Centra společně s vámi modlili. Vaše úmysly
budou nést ve svých modlitbách i Milosrdné sestry svatého
Kříže z komunity na olomouckém arcibiskupství. Každý čtvrtek
je pak za všechny tyto úmysly sloužena mše sv.
P. Petrem Bulvasem (obyčejně v biskupské kapli Narození Páně).
Další možnost je zaslání prosby na e-mailovou adresu
rodina@arcibol.cz (prosby nebudou zveřejňovány). „Proste, a dostanete,
aby se vaše radost naplnila.“
 Velehrad – VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD 11. – 12. 6. 2016
So: 9 - 19. hod., Ne: 9 – 17. hod.
Sobota – 14. – 15. hod. – komentované prohlídky
17. hod – loutkové představení Perly mistrů Josefa Borka
Neděle – 14. – 16. Hod – komentované prohlídky
Další a podrobnější informace:
http://www.velehradinfo.cz/kalendar-akci/
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BÍLOVICE – NOC KOSTELŮ - PÁTEK 10. ČERVNA 2016

18:30
18:30
19:00

Nedachlebice – biblická hodina na učebně:Král Šalamoun
Topolná – biblická hodina na učebně pro společenství žen
Bílovice – zkouška chrámového sboru
Bílovice, Včelary – návštěva nemocných
Bílovice – svátost smíření dětí s rodiči na 1. sv. příjímání
Topolná - svátost smíření dětí s rodiči na 1. sv. příjímání
Kněžpole - svátost smíření dětí s rodiči na 1. sv. příjímání
SLAVNOST 1. SVATÉHO PŘÍJÍMÁNÍ
Topolná, Kněžpole – slavnost 1. sv. přijímání
Bílovice – slavnost 1. sv. přijímání
Topolná – biblická hodina pro společenství mužů
Bílovice – zkouška chrámového sboru
Mistřice, Kněžpole – návštěva nemocných
Bílovice – misijní klubko
Bílovice – NOC KOSTELŮ – PROGRAM níže
Bílovice – odjezd na pouť ke svaté bráně do Prahy
Bílovice –čajovna – kreativní tvoření na misijní jarmark
pro všechny
Topolná – hudební vystoupení dětí v kostele
Nedachlebice, Topolná – návštěva nemocných
Bílovice – čajovna – kreativní tvoření na misijní jarmark
pro všechny
Bílovice – biblická hodina na faře
Farní měsíční sbírka ve všech kostelech na úhradu
restaurování obrazu sv. Jana Křtitele v Bílovicích
Bílovice – pouť dětí z 3. tříd na Velehrad
Olomouc – kněžské svěcení v katedrále
katedrále v Olomouci
Bílovice – koncert dětí africké hudby s nabídkou věcí pro
misie
Svárov – poutní slavnost
MEZIFARNÍ DEN
Bílovice – mše svatá na úvod Mezifarního dne
v zámeckém parku, poté následuje společný oběd a
zábavný program

18:00 – mše svatá
18:45 – Mladí zvou do Krakova - zpívá bílovická schola
19:30 - Od sv. Cyrila a Metoděje až po Karla IV.
650 let od první zmínky o kostele pohledem kronikáře Pavla Krystýna
20:00 – Zpívejte Hospodinu píseň novou - vystoupení chrámového sboru
z Bílovic
20:45 – Chrámy na severu Čech povstávají z trosek - prezentace o výpomoci
mužů z farností
21:15 – Pane, velebíme Tvé jméno - gospely a spirituály zazpívá společně
s dětmi chrámový sbor Březolupy pod vedením Míly Provazníkové
22:00 – Varhany burácí do noci - varhanní koncert v podání Lucie Adamcové
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Doprovodné akce:
- návštěva oratoře s gotickým oknem
- prohlídka věže a zvonů
- osvěžení v čajovně na faře
BŘEZOLUPY – NOC KOSTELŮ - PÁTEK 10. ČERVNA 2016
18:00 – mše svatá
18:45 – Mladí jsou naší nadějí - vystoupení březolupské scholy spolu s dětskou
schóličkou
19:30 – Pane, velebíme Tvé jméno - gospely a spirituály zazpívá společně s dětmi
chrámový sbor Březolupy pod vedením Míly Provazníkové
20:15 – Varhanní pohlazení - varhanní koncert v podání Lucie Adamcové
20:45 – Ti, kteří již prošli branou věčnosti - historické ohlédnutí za osobnostmi,
které žily mezi námi, zanechaly výraznou stopu v naší farnosti
21:30 – Zpívejte Hospodinu píseň novou - vystoupení chrámového sboru
z Bílovic
22:00 – Chrámy na severu Čech povstávají z trosek - prezentace o výpomoci
mužů z farností a obnově chrámů
Doprovodné akce:
19:00 – 21:00 – prohlídka věže kostela
19:00 – 22:00 – výstava fotografií na faře, možnost nahlédnutí do farních matrik
a kronik, ochutnávka vína, setkání a popovídání si

