FARNÍ LIST Y
Ročník 2018, Číslo 7

MIS: senioři
KN: senioři
BÍL: PRF a ER
NED: živý růženec TOP: senioři
BŘ: chrámový sbor
Biblická hodina v BŘ po křížové cestě na faře
(téma: Texty Zeleného čtvrtku, P. Pavel)
KŘÍŽOVÉ CESTY - 2. neděle postní: 25. února, 14:30
TÉMA: za naše farnosti, dobrodince

MIS: PRF a ER
KN: PRF a ER BÍL: živý růženec
NED: kostelní rada TOP: PRF a ER BŘ: PRF a ER
Postní zastavení v NED u Křížové cesty p. F.K.Foltýna
s výkladem p. Švehly (oba z Kněžpole)

 DNES (18.2.) sbírka na
opravy a investice
Středa 21. v 9h klub
maminek (čajovna v BÍL)

www.farnostbilovice.cz

1. neděle postní, 18. února

KŘÍŽOVÉ CESTY - 1. neděle postní: 18. února, 14:30
TÉMA: za nemocné, opuštěné a osamělé ve farnosti

 Pastýřský list o. arcibiskupa
je také na webu farnosti

BÍLOVICE
BŘEZOLUP Y

Sobota 24. po ranní mši sv.
(po 8h) ZAPISOVÁNÍ
ÚMYSLŮ na období od 3.
dubna do 1. července
(čajovna BÍL), pak v kostelích,
od 5. března telefonicky

POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA
K POSTNÍ DOBĚ - část I.
Drazí bratři a sestry, znovu se k nám blíží Pascha Páně! … To nás vybízí a zároveň nám
umožňuje, abychom se celým srdcem a celým
životem vrátili k Pánu. ... „Protože se značně
rozmůže nepravost, ochladne u mnoha lidí
láska“ (Mt 24,12). … Ježíš popisuje situaci, ve
které se společenství věřících může snadno ocitnout: uprostřed bolestných událostí, kdy falešní
proroci svedou lid na scestí a v mnoha srdcích
ochladne láska, která je jádrem evangelia.

Falešní proroci
Zaposlouchejme se do evangelního úryvku
a snažme se porozumět, do jakého převleku se
tito falešní proroci skrývají. Mohou se jevit jako
„zaříkávači hadů“, kteří manipulují lidskými city,
aby druhé zotročili a odvedli tam, kde je chtějí
mít. Kolik jen Božích dětí je hypnotizováno
chvilkovým potěšením, které si pletou se skutečným štěstím! Kolik jen mužů a žen je uchváceno snem o bohatství, který z nich činí jen
otroky zisku a malicherností! Kolik jen jich žije
v přesvědčení, že si vystačí sami, a nakonec se
stávají oběťmi vlastní samoty! Falešní proroci

23. únor - DEN
MODLITEB A POSTU
za mír ve světě
vyhlášeným papežem.
Více na webu v listě
arcibiskupa Jana
NEMOCNÉ navštívíme:
čtvrtek 22 .2. Březolupy
pátek 23. 2. Zlámanec
a Svárov.

Sbírky
→ Mistřice: 1.890,→ Kněžpole: 2.490,→ Bílovice: 4.846,→ Březolupy: 2.929,→ Topolná: 4.942,→ Nedachlebice: 3.801,Pán Bůh zaplať za vaše dary!

mohou být také „šarlatány“, nabízejícími z utrpení snadná a okamžitá východiska, která se ale
brzy ukážou být naprosto bezcenná. Kolika jen
mladým lidem se nabízí falešný všelék v podobě drog, vztahů na jedno použití a snadného,
ale nepoctivého zisku! A kolik dalších jich je
lapených do osidel výhradně virtuální existence,
v níž se vztahy jeví jako snadnější a rychlejší, ale
nakonec se projeví jako bezcenné! Tito podvodníci nabízejí věci bez skutečné hodnoty,
a přitom lidi zbavují všeho nejcennějšího: důstojnosti, svobody a schopnosti milovat. Je to
pokušení marnivosti, kvůli kterému se naparujeme jako pávi, ale nakonec se dočkáme jenom
výsměchu, kterého se nelze zbavit. A není divu:
ve snaze zmást lidské srdce ďábel, tento „lhář a
otec lži“ (Jan 8,44), odjakživa předkládá zlo jako
dobro, faleš jako pravdu. Každý z nás je proto
vybízen, aby se zahleděl do srdce a zkoumal,
zda se nestává obětí těchto falešných proroků
a jejich lží. Musíme se naučit neulpívat na tom,
co se nabízí jako první dojem, ale dívat se pod
povrch a zkoumat, co v našem srdci zanechává
dobré a trvalé stopy, protože to pochází od
Boha a slouží nám to ke skutečnému dobru.

Žalmová odpověď pro liturgii dnešní neděle:

Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu.

Bohoslužby 18. - 25. února 2018
Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl

Lit. čtení: Gn 9,8-15/ 1 Petr 3,18-22/ Mk 1,12-15

1. neděle
postní
18. 2.
Neděle

MISTŘICE

7:00

KNĚŽPOLE

7:00

BÍLOVICE
TOPOLNÁ

8:45
8:45
NEDACHLEBICE 10:30
BŘEZOLUPY 10:30
14:30

Za  Marii Abrhámovu, manžela,
sourozence a jejich rodiny
Za  Josefa Kadlčíka, syna, dvoje rodiče,
* a  rodinu a duše v očistci
Za farníky a dobrodince farnosti
Za  Blažeje Foltýna, * a  rodinu a DO
Za  Antonii a Rudolfa Mikulkovy,* a  děti
Za * a  rodinu Hubáčkovu a duše v očistci
Křížové cesty

Liturgická čtení: Lv 19,1-2.11-18/ Mt 25,31-46

19. 2.
Pondělí

KNĚŽPOLE

18:00

Za  Bohumila Flíbora, manželku,  rodiče
Podškubkovy, * a  rodinu a duše v očistci

Liturgická čtení: Iz 55,10-11/ Mt 6,7-15

20. 2.
Úterý

Liturgická čtení: Jon 3,1-10/ Lk 11,29-32
21. 2.
Středa

22. 2.
Čtvrtek

Svátek Stolce
sv. Petra
apoštola

BÍLOVICE

14:30

BÍLOVICE

18:00

ZLÁMANEC

18:00

Pohřeb: za  Annu Malinovou
Za  rodiče Novotné, Dostálkovy,
 děti a duše v očistci
Za  Vítkovy a Křenovy a duše v očistci

Liturgická čtení: 1 Petr 5,1-4/ Mt 16,13-19

TOPOLNÁ
NEDACHLEBICE

Za  Antonína Bečicu, rodiče Bečicovy, rodinu Poláškovu a Smýkalovu, * a  rodinu
18:00
Za  Libuši Šenkeříkovu
18:00

Liturgická čtení: Ez 18,21-28/ Mt 5,20-26
23. 2.
Pátek

BÍLOVICE

18:00

BŘEZOLUPY 18:00

Za  Miroslava Grygara, rodiče,
* a  rodinu a duše v očistci
Za  Boženu Kmentovu a celou její rodinu

Liturgické čtení: Dt 26,16-19/ Mt 5,43-48
24. 2.
Sobota

BÍLOVICE
Latinská

2. neděle
postní

25. 2.
Neděle

7:30

Na poděkování za dožitých 60 let manžela, s
prosbou o Boží požehnání, ochranu Panny
Marie a dary Ducha Sv. pro celou * rodinu

Lit. čt.: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18/ Řím 8,31b-34/ Mk 9,2-10

MISTŘICE

7:00 Za Marii Návratovu, rodiče, sourozence a DO
Za  Miladu Varmužovu, manžela, oboje
KNĚŽPOLE 7:00
rodiče, sourozence, * a  rodinu a DO
BÍLOVICE
8:45 Za  Annu a Josefa Hájkovy,  rodinu a DO
Za  rodiče Kvapilíkovy a  rodiče
TOPOLNÁ
8:45
Čechmánkovy a * rodinu
NEDACHLEBICE 10:30
Za farníky a dobrodince farnosti
Za  Ludvíka Slačíka
BŘEZOLUPY 10:30
a vnučku Ivanu Hubáčkovu
14:30
Křížové cesty

