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5. neděle v mezidobí, 4. února

List arcibiskupa věřícím - Drazí bratři a sestry,
v minulých dnech proběhl v naší arcidiecézi už 19. ročník Tříkrálové sbírky, do něhož se zapojily tisíce koledníků. Mám radost, že přibývá ochotných koledníků i štědrých dárců. Proto
upřímně děkuji všem, kteří se do tohoto díla evangelizace a lásky zapojili. Jsem opravdu vděčný za ochotu tolika lidí roznášet mezi lidi vánoční radost z Boha, který se kvůli nám stal člověkem. Mám radost, že svým koledováním vydávají svědectví lásky a svou službou dávají mnoha
lidem příležitost podílet se na službě potřebným. Upřímně děkuji také všem dárcům.
Obracím se na Vás ve dnech, kdy se mohou hlásit do kněžského semináře kandidáti, kteří
v sobě pocítili povolání ke kněžství a rozhodli se za svým povoláním jít. Každého z Vás prosím
o modlitbu za kněžská povolání, – aby milostivý Bůh byl ve své štědrosti velkorysý a dar povolání udělil mnoha mladým mužům, – aby povolaní byli odvážní a ochotní dát se do služby
a vydat se na cestu, – aby rodiny měly dost dětí, z nichž by Bůh mohl některé povolat, – aby
rodiče dětem na cestě kněžství nebránili, ale podporovali je, – aby farní společenství kněze
přijímala, a tak jim pomáhala, aby se na kněžskou službu mladí lidé mohli těšit.
Obracím se na Vás, mladí muži. Nečekejte, že Vás Pán bude o povolání přesvědčovat. On
třeba zve jenom tím, že Vám někdy vnukl myšlenku uvažovat o kněžství. Pak záleží na Vaší
odvaze rozhodnout se a chtít se vydat na cestu služby Bohu a lidem. Z vlastní zkušenosti Vás
mohu ujistit, že těm, kteří povolání přijmou, Bůh připravil mnoho dobrodružství i pokladů,
které si ani neumějí představit, i když od nich žádá i různá odříkání. Bůh sám si člověka formuje a pomáhá mu vyrůst. I když je to někdy hodně náročné, nikdy jsem svého rozhodnutí
nelitoval. Naši velkorysost Bůh odměňuje mnohonásobně. Pokud se rozhodnete a máte maturitu, nebo budete letos maturovat, obraťte se na svého kněze, který Vám pomůže při rozhodování a podá potřebné informace ohledně přihlášky. Přihlášky musí být odevzdány do konce
března 2018.
Každému z Vás ze srdce žehná a také o modlitbu prosí arcibiskup Jan

Farní život
Středa 7. v 9h klub
maminek (čajovna v BÍL)
Středa 7. v 17h schóla od 3.
třídy (čajovna v BÍL)
Středa 7. a pátek 9. v 18h
(BÍL) Mše sv. a setkání
rodičů a dětí připravujících
se na 1. sv. přijímání
Čtvrtek 8. v 19h SBOR (BÍL)
Pátek 9. od 16.30 (BÍL)
Ministranti BÍL, KN, MIS
Sobota 10. od 9h Setkání
Ministrantů v NED a TOP
ZVEME TAKÉ NOVÉ!!

Adorační den a den modliteb za bohoslovce
STŘEDA 7. 2. - farnost BŘEZOLUPY
Výstav k soukromé adoraci: od 14.30, společná od 17.20
Mše sv. v 18.00
Prosím, zapište se vzadu na adoraci.
Adorace na dalších místech budou už tento týden
Vzhledem k Popeleční středě příští týden a následnými
jarními prázdninami budou pravidelné měsíční adorace
již tento a příští týden.
Pozvánka do NOVÉ
SCHÓLY v Bílovicích
pro děvčata od 3. třídy
7. 2. od 17h v čajovně v BÍL
NEMOCNÉ navštívíme
ve čtvrtek 8.2. v Kněžpoli
v pátek 9. 2. v Mistřicích.

Sbírky
→ Mistřice: 2.080,→ Kněžpole: 2.390,→ Bílovice: 5.282,→ Březolupy: 2.958,→ Topolná: 6.116,→ Nedachlebice: 3.989,Pán Bůh zaplať za vaše dary!

Žalmová odpověď pro liturgii dnešní neděle:

Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce.

Bohoslužby 4. - 11. února 2018
Den

4. 2.
Neděle

Liturgická oslava

5. neděle
v mezidobí

Místo
Čas
Úmysl
Lit. čtení: Job 7,1-4.6-7/ 1 Kor 9,16-19.22-23/ Mk 1,29-39

MISTŘICE

7:00

KNĚŽPOLE

7:00

BÍLOVICE

8:45

TOPOLNÁ

8:45

NEDACHLEBICE

10:30

BŘEZOLUPY 10:30

Za farníky a dobrodince farnosti
Za  rodiče Šuranské, syna, * a  rodinu
a duše v očistci
Za  Františka Ondrůška, za rodiče
Ondrůškovy, Medkovy, * a  rodinu
Za * a  rodinu Hoferkovu,
Burešovu a Sklenářovu
Za * a  členy Živého růžence
Na poděkování za přijaté Boží dary
s prosbou o požehnání pro rodiny Poláškovu,
Hoferkovu a Chvatíkovu

Liturgická čtení: 1 Král 8,1-7.9-13/ Mk 6,53-56
5. 2.
Pondělí

Sv. Agáty
panny
a mučednice

6. 2.
Úterý

Sv. Pavla
Mikiho a druhů
mučedníků

KNĚŽPOLE

18:00

MIS / NED

19:00

Za  rodiče Horňákovy, syna Miroslava,
* a  rodinu
Adorace

Liturgická čtení: 1 Král 8,22-23.27-30/ Mk 7,1-13

Liturgická čtení: 1 Král 10,1-10/ Mk 7,14-23
Adorační den
Za Ferdinanda a Viktorii Dostálkovy,
BÍLOVICE 18:00
7. 2. a den modliteb
dceru a dva zetě
Středa za bohoslovce
BŘEZOLUPY
18:00
BŘEZOLUPY

KNĚŽPOLE

19:00

Adorace

Liturgická čtení: 1 Král 11,4-13/ Mk 7,24-30
8. 2.
Čtvrtek

TOPOLNÁ

18:00

NEDACHLEBICE

18:00

Za  Marii Foltýnovou, * a  rodinu
Na poděkování za dožitých 89 let ,
s poděkováním za přímluvu P. Marie

Liturgická čtení: 1 Král 11,29-32; 12,19/ Mk 7,31-37

Na poděkování P. Bohu za dar života, víry a
zdraví,  rodiče a B. požehnání pro * rodinu
Za  Františka Hubáčka, rodiče
BŘEZOLUPY 18:00
a rodiče Postavovy
BÍLOVICE

9. 2.
Pátek

10. 2. Sv. Scholastiky
Sobota
panny

18:00

Liturgické čtení: 1 Král 12,26-32; 13,33-34/ Mk 8,1-10

BÍLOVICE

7:30

Liturgické čtení: Lv 13,1-2.45-46/ 1 Kor 10,31—11,1/ Mk 1,40-45

11. 2.
Neděle

6. neděle
v mezidobí

MISTŘICE

7:00

KNĚŽPOLE

7:00

BÍLOVICE
TOPOLNÁ

8:45
8:45
10:30

NEDACHLEBICE

BŘEZOLUPY 10:30

Za  Miloslava Berecku, bratry, rodiče
a * a  rodinu
Za  Antonína a Marii Bečicovy, syna,
 rodiče Živnůstkovy, * a  rodinu a DO
Za  Boženu a Františka Hanákovy a DO
Za farníky a dobrodince farnosti
Za Josefa Solíka, * a  rodinu a DO
Za  rodiče Vajdíkovy a syna,
 rodiče Hoferkovy a Gustava Rotera

