FARNÍ LIST Y
Ročník 2018, Číslo 23

Farní život

 Děkuji všem, kteří připravili
oslavy 20. výročí kostela
v Nedachlebicích
 Dnes je kavárna v Bílovicích
 Příští neděli (17.6.) bude
sbírka na potřeby farnosti

Pondělí 11. v 10h Setkání
seniorů v čajovně v BÍL
Středa 13. v 17 klub maminek
Středa 13. v 17 schóla od 3.tř.
Čtvrtek 14. od 18h Ned + Top
mše sv. s promluvou pro děti
Pátek 15. od 15.30 misijní
klubíčko a schólička (čaj. Bíl)
Pátek 15. od 16.30 setkání
ministrantů v Bílovicích

Pátek 15. od 18h biřmovanci mladí (mše sv. + čajovna)
Sobota 16. od 19h biřmovanci
- dospělí (mimořádně v SO)
 Výjezd ministrantů - z pátku
22. na sobotu 23. 6. - prosím,
nahlaste se jáhnovi Janovi kvůli
dopravě.
P. Jerzy Walczak slaví
25. výročí kněžství.
Jsme zváni na mši sv.
v neděli 17. 6. ve 14.00
v Holešově.
V pátek 15. 6. navštívíme
nemocné v Topolné
a Nedachlebicích.
Sbírky 3. 6.
 Mistřice: 3.270, Kněžpole: 2.320, Bílovice: 4.930, Březolupy: 4.879, Topolná: 5.606, Nedachlebice: 4.764,Pán Bůh zaplať za vaše dary!

BÍLOVICE
BŘEZOLUP Y

www.farnostbilovice.cz

10. neděle v mezidobí, 10. června
Červen - měsíc Eucharistie pro sebe, nýbrž abychom ji
a kněžských svěcení
sdíleli s ostatními. Toto je eu-

Pokaždé když slavíme Eucharistii, prostřednictvím této
svátosti, tolik střízlivé a tolik
slavnostní zároveň, zakoušíme
Novou smlouvu, která v plnosti
uskutečňuje společenství mezi
Bohem a námi. A jako ti, kdo
mají na této smlouvě účast,
navzdory své malosti a ubohosti, spolupracujeme na budování dějin podle plánu, jaký
chce Bůh. Proto každá eucharistická slavnost představuje
veřejný kult prokazovaný Bohu,
ale zároveň odkazuje k životu
a ke konkrétním událostem
naší existence. Když se sytíme
Kristovým Tělem a Krví, připodobňujeme se Jemu, přijímáme
v sobě Jeho lásku, nikoliv však
proto, abychom ji žárlivě drželi

charistická logika vepsaná do
Eucharistie. V ní totiž kontemplujeme Ježíše, lámaný a darovaný chléb, krev prolitou pro
naši spásu. Je to přítomnost, jež
v nás jako oheň spaluje sobecké postoje, očišťuje nás od
sklonu dávat pouze tehdy, když
jsme sami dostali, a rozněcuje
touhu stávat se, ve spojení
s Ježíšem, lámaným chlebem
a krví prolitou pro bratry.
(papež František, 3. 6. 2018)
Přijměte, prosím, pozvání k
adoraci za úctu k Eucharistii,
za život z Eucharistie a za nové
kněze, kteří budou vysvěceni
ke službě Božímu lidu.
- viz. pořad bohoslužeb

Pouť na TURZOVKU - sobota 16. června
Pro ty, kteří se přihlásili:
odjezd autobusu v 5.15 z Kněžpole, přes Mistřice,
Bílovice a Březolupy. Ty, kteří nemohou pěšky
odveze na místě mikrobus za 2 Eura.
DOPRAVA NA PLÁNOVANÉ POUTĚ
Přihlašování pouze ve farní kanceláři s platbou.
Kvůli potvrzení autobusů prosíme o brzké přihlášení.
OL - svěcení: So 30.6., 200,PRIMICE: Po 2.7., 200,PROVODOV: So 14.7., 100,MEZIFARNÍ DEN vychází přesně na neděli 24. 6.
(Slavnost Narození sv. Jana Křtitele)
Mše sv. v 10.30h v zámeckém parku - hlavní celebrant:
P. Artur Kozik, který z naší farnosti odchází na další působiště

Oběd a bohatý program (podrobnosti na plakátcích).
Udělejte si prosím čas, vezměte své přátele a přijďte společně
slavit a pobesedovat s oběma farními rodinami.

Žalmová odpověď pro liturgii dnešní neděle:

U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení.

Bohoslužby 10. - 17. června 2018
Den Liturg. oslava

10. 6. 10. neděle
Neděle v mezidobí

Místo
Čas
Úmysl
Liturgická čtení: Gn 3,9-15/ 2 Kor 4,13 - 5,1/ Mk 3,20-35

MISTŘICE

7:00

KNĚŽPOLE

7:00

BÍLOVICE

8:45

TOPOLNÁ

8:45

BŘEZOLUPY

10:30

NEDACHLEBICE 14:30

Za  Julii a Antonína Slováčkovy, dva syny,
snachu, zetě a * rodinu
Za farníky a dobrodince farnosti
Za * a  pětasedmdesátníky z Bílovic a Včelar
s prosbou o Boží požehnání
Za Čestmíra Čejku, sestru, dvoje rodiče,
* a  rodinu a duše v očistci
Za * a  padesátníky z farnosti s prosbou
o Boží požehnání do dalších let
Za * a  občany a farníky Nedachlebic

Liturgická čtení: Sk 11,21b-26; 13,1-3/ Mt 10,7-13
11. 6.
Pondělí

Sv. Barnabáše
apoštola

KNĚŽPOLE

18:00

Top / Ned

19:00

Za  Vladimíra a Bohumilu Burdovy,
syna Vladimíra, * a  rodinu a duše v očistci
Adorace

Liturgická čtení: 1 Král 17,7-16/ Mt 5,13-16

12. 6.
Úterý

Liturgická čtení: 1 Král 18,20-39/ Mt 5,17-19
Sv. Antoní13. 6. na z Padovy
Středa kněze a učitele církve

MISTŘICE

18:00

ZLÁMANEC
Březolupy

18:00
19:00

Za  Františku Blahovu, manžela, dva syny,
dceru a * rodinu
Za  rodiče Říhovy
Adorace

Liturgická čtení: 1 Král 18,41-46/ Mt 5,20-26

NEDACHLEBICE 18:00 Za  Marii a Aloise Hrabcovy, * a  rodinu a DO

14. 6.
Čtvrtek

TOPOLNÁ

18:00

Za Annu Malinovu, rodiče Lapčíkovy a Malinovy
a za * a  rodinu

Liturgická čtení: 1 Král 19,9a.11-16/ Mt 5,27-32
15. 6.
Pátek

Sv. Víta
mučedníka

BÍLOVICE
BŘEZOLUPY

Kněžpole
16. 6.
Sobota

Na poděkování za 80 let života, s prosbou o dar
zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
Na poděkování za dar zdraví, přijatá dobrodiní
18:00
s prosbou o další pomoc a pož. pro celou rodinu
19:00
Adorace
18:00

Liturgická čtení: 1 Král 19,19-21/ Mt 5,33-37

TURZOVKA

Farní pouť

Liturgická čtení: Ez 17,22-24/ 2 Kor 5,6-10/ Mk 4,26-34

17. 6. 11. neděle
Neděle v mezidobí

MISTŘICE

7:00

KNĚŽPOLE

7:00

BÍLOVICE
TOPOLNÁ

8:45
8:45

Za  rodiče Antonína a Filoménu Malinovy,
* a  rodinu
Za  Vladimíra Šnajdaru, dvoje rodiče,
* a  rodinu a duše v očistci
Za  Antonína Krystýna a rodiče
Za farníky a dobrodince farnosti

NEDACHLEBICE 10:30

Za  Stanislava Vaška, * a  rodinu a DO

BŘEZOLUPY

10:30

Za * a  kněze z obou farností a za jáhna Jana

Prosba za déšť: Bože, původce a dárce všeho dobra, ty jsi štědrý ke všem, kdo tě vzývají; dej nám
déšť, který potřebujeme, abychom měli dostatek živobytí a mohli s větší důvěrou hledat hodnoty věčné.

