Informace z pastoračních rad farnosti Bílovice
Milí bratři a sestry, v novém pastoračním roce se rada farnosti
Bílovice setkala dvakrát a to 9. října a 7. listopadu. Na základě těchto
setkání došlo k projednání následujících aktuálních bodů:



Časy mší sv. během roku z důvodu umožnění účasti rodinám a
pracujícím zůstávají i v zimním období na 18:00 hod (krom
Adventu).

 Mariánské večeřadlo bude vždy česky. Poslední sobotu v měsíci se
bude ranní mše sv. sloužit v latině.
 Na Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie bude v Topolné
slavná mše sv. v 18h, při které bude žehnání budoucím maminkám.


V období Vánoc budou otevřeny všechny kostely farnosti k návštěvě
jesliček v časech od 13h do 15h, ve dnech od 25. 12. do 27. 12. a od
30. 12. do 1.1.

 Betlémské světlo bude možno si odnést z našich kostelů dle rozpisu
ve Farních listech.


Nabídka zakoupení vánočních svíci ze včelího vosku jako finanční
podpora opravy varhan. Stejně tak budou k dispozici ,,Píšťalky“,
které budou opatřeny certifikátem a potiskem k upomínce.



Půlnoční mše sv. proběhnou v následujících časech: v Bílovicích v
22.30 hod., v Topolné a Nedachlebicích v 21.00 hod.



Na svátek sv. Jana 27. 12. 2017 plánujeme žehnání vína. Bude
následovat pohoštění na faře s pozvánkou pro všechny, kdo jakkoli
pomáhají ve farnosti během minulého roku. Po mši sv. bude krátká
prezentace „života farnosti a jejího výhledu“.



Tradiční putování po jesličkách se uskuteční 28.12.



Myslivecká mše sv. v Nedachlebicích: 30. 12. 2017 ve 12h na
Olšovci.



Žehnání tříkrálovým koledníčkům bude spojeno se slavností Zjevení
Páně - vigílie 5. 1. 2018 v Topolné a Nedachlebicích – tam bude také
probíhat první pátek (Výstav nejsvětější svátosti, adorace, zpovídání,
požehnání). Zváni jsou koledníčci, kterým bude požehnáno ve mši
sv.



V sobotu 6. 1. 2018 bude mše sv. v 8h v Bílovicích s požehnáním
koledníčkům z Bílovic, Kněžpole a Mistřic. Mariánské večeřadlo
z důvodu tříkrálové sbírky ten den nebude.



Farní zabíjačka: 20. ledna 2018



Farní ples: 3. února 2018



Farní kavárny v Bílovicích budou probíhat v zimním a jarním období
od 7. 1. 2018 ve čtrnáctidenním cyklu.



Z mnoha stran zaznívala touha po vzdělávání dospělých ve víře.
Minimálně 2x do měsíce jsou připraveny večery – střídavě Biblická
hodina (o. Artur) a nauka papeže Františka (Radost evangelia – o.
Pavel). Prosíme o propagaci a těšíme se na viděnou. Od nového roku
začne cyklus „o církvi jako živém těle Krista“.



Hledáme dobrovolníky k návštěvám (cca 1x za měsíc) našich
nemocných (četba, modlitba…). Kdo by měl zájem, ať kontaktuje
člena pastorační rady ve své obci.



Příští rok budeme vydávat stolní farní kalendář na rok 2019
s liturgickými svátky a fotografiemi z obou našich farností.



HLEDÁME KOSTELNÍKY DO BÍLOVIC!

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZA NAŠI FARNOST MODLÍ,
OBĚTUJÍ A VĚNUJÍ SVŮJ ČAS VE SLUŽBĚ FARNOSTI.
SOUČASNĚ PROSÍME O MODLITBU.
PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI BÍLOVICE

