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Informace farností

č. 7

6. neděle v mezidobí
17. února 2019

PROSBA O MODLITBY

Milí farníci, mám radost, že jsme minulý týden mohli udělit svátost
pomazání nemocných 245 lidem při mších sv. a doma zatím zhruba 60 nemocným - příští týden ještě pokračujeme. Chci moc po Příští neděli (24.2.) sbírděkovat vám, kteří jste nemocné připravili doma, přivezli do
ka na Svatopetrský haléř kostelů a umožnili jim tuto krásnou svátost přijmout.
 Dnes je farní kavárna
Chtěl bych vás dnes požádat o několik úmyslů, které prosím
 Dnes je setkání dospělých zařaďte do vašich modliteb. Zvláště prosím nemocné, kteří
jsou „týlovým modlitebním zabezpečním farnosti“:
biřmovanců v 17h

za katechumeny: na křest se připravují 2 dospělí
 Mše sv. s promluvou pro

za prvokomunikanty a jejich rodiny: na přijetí Eucharistie se
děti: NED, TOP, BÍL
připravuje 30 dětí a 7 dospělých

za biřmovance: na přijetí svátosti biřmování se připravuje 8
 MINISTRANTI:
mladých a 28 dospělých bratří a sester
NED: čtvrtek 21. od 16.30h

za snoubence: na svatbu se u nás připravuje (zatím) 11 párů
BÍL: pátek 22. od 16.30h

za bohoslovce: na přijetí svátosti kněžství se z naší farnosti
BŘ: pátek 22. od 17h
nepřipravuje žádný kandidát

za dobré a plodné prožívání přípravy na mimořádný misijní
TOP: sobota 23. od 9.00h
měsíc - říjen 2019: zvláště, prosím, všechna společenství, aby
 VZDĚLÁVÁNÍ (hl. oltář,
měsíční témata probírala, na tyto úmysly se modlila a „přetavila“
kněží - rodáci: Pavel
je do konkrétních skutků vůči farní rodině i svému okolí
Krystýn) čtvrtek 21. po

za všechny, kteří adorují: ať dobrý Bůh promění jejich srdce
a
skrze
ně i srdce všech, se kterými se setkávají
adoraci

za všechny, kteří slouží: ať jejich námaha přinese plody a sám
 NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Bůh odplatí jejich snahu
Děkuji vám! P. Pavel


Dnes je sbírka na provoz
farnosti

Pá 22.2. Březolupy, Zlámanec, Svárov


Víkendovka mládeže našeho děkanátu bude na
faře v BÍLOVICÍCH 22.23. 2. (více na plakátu)

Sbírky 10. února







Mistřice 2.210,- Kč
Kněžpole 2.530,- Kč
Bílovice 4.988,- Kč
Topolná 5.363,- Kč
Nedachlebice 4.459,- Kč
Březolupy 5.475,- Kč
Pán Bůh zaplať za vaše dary!

PŘISTUPOVÁNÍ KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ
Udělování svátosti smíření je základní službou každého kněze. Přiznám
se, že velmi rád sloužím jako nástroj Božího milosrdenství, raduji se
a děkuji za každého, kdo s důvěrou k této svátosti přistoupí. Pro lepší
prožití a setkání s milosrdným Bohem bych rád požádal o následující:
Pokud je to možné, přistupujte ke sv. zpovědi ve všední dny. Snažíme
se (až na výjimky) nabídnout komfortní čas ke zpovědi (cca 30 min.
i více přede mší sv.). V neděli to ovšem nejde. Při druhé a třetí mši sv.
(8.45, 10.30) není z různých důvodů tolik času. Alespoň 10 min. přede
mší sv. je potřebné se připravit (modlitbou, sdělením základních informací asistujícím). Může dojít ke zbytečnému napětí z obou stran. Je
mi líto, že vzniká občas situace, kdy nestihneme vyzpovídat všechny
třeba i proto, že sedíme v týdnu ve zpovědnici a kajícníci přicházejí až
„ke konci“. Prosím, připravte se už doma, přijďte zavčas. Přispějeme
tak k atmosféře přijetí, pokoje a smíření, která je velmi potřebná.
Děkujeme za pochopení! Vaši kněží
Žalmová odpověď pro dnešní liturgii:

Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina.

P O Ř A D B O H O S L U Ž E B 17. - 24. února 2019
Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl

Liturgická čtení: Jer 17,5-8/ 1 Kor 15,12.16-20/ Lk 6,17.20-26

MISTŘICE

7:00

KNĚŽPOLE

7:00

17. 2.

6. neděle

BÍLOVICE

8:45

Neděle

v mezidobí

TOPOLNÁ

8:45

NEDACHLEBICE 10:30

BŘEZOLUPY 10:30
18. 2.

Pondělí 6. týdne
Ponv mezidobí
dělí

19. 2.
Úterý

Za * a  rodinu Doškovu a Horákovu a duše v očistci
Za farníky a dobrodince farnosti
Za  Oldřicha Chaloupku, jeho  bratry a sestry
a  vnučku Leničku Novotnou
Za  Vladimíra Horáka,  manželku,
* a  rodinu Horákovu
Za  Karla a Ludmilu Hlaváčovy,  dceru,
* a  rodinu a duše v očistci
Za  dárce (závazek z mešních fundací)

Liturgická čtení: Gn 4,1-15.25 / Mk 8,11-13

KNĚŽPOLE 18:00 Za  rodinu Jakšíkovu, Suchánkovu, * a  rodinu a DO
Liturgická čtení: Gn 6,5-8; 7,1-5 / Mk 8,14-21

Úterý 6. týdne
v mezidobí

Liturgická čtení: Gn 8,6-13.20-22 / Mk 8,22-26
20. 2.

Středa 6. týdne
v mezidobí
Středa

Pohřeb: za  Jarmilu Mikolášovou
ZLÁMANEC 17:00 Za  rodiče Gregůrkovy, sestru Ludmilu s manželem a DO
BÍLOVICE 18:00
Za rodiče Kašné a Hájkovy a * a  rodinu
BÍLOVICE

15:00

Liturgická čtení: Gn 9,1-13 / Mk 8,27-33
21. 2.
Čtvrtek

NEDACHLEBICE 15:30
Čtvrtek 6. týdne
v mezidobí

TOPOLNÁ

22. 2.
Pátek

Svátek
Stolce sv. Petra
apoštola

23. 2.

Sv. Polykarpa

Sobota

biskupa a mučedníka

18:00 Za Antonína Mikulku, dvoje rodiče a rodinu Novotnou

NEDACHLEBICE 18:00

Bílovice

Pohřeb: za  Marii Vavrušovou

19:00

Za  Marii a Aloise Hrabcovy a dvoje rodiče a * rodinu
Adorace Nejsvětější Svátosti
Liturgická čtení: 1 Petr 5,1-4 / Mt 16,13-19

BÍLOVICE

18:00

BŘEZOLUPY 18:00

Za  Josefa a Annu Hájkovy a * a  rodinu
Za  Františka Hubáčka, jeho rodiče,
rodiče Postavovy a duše v očistci
Liturgická čtení: Žid 11,1-7 / Mk 9,2-13

BÍLOVICE
latinská

7:30

Za  Jaroslava a Ludmilu Poláškovy, jejich rodiče,
sourozence a * a  rodinu

Liturgické čtení: 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23/ 1 Kor 15,45-49/ Lk 6,27-38

24. 2.

7. neděle

Neděle

v mezidobí

MISTŘICE

7:00

KNĚŽPOLE

7:00

BÍLOVICE

8:45

TOPOLNÁ

8:45

NEDACHLEBICE 10:30

BŘEZOLUPY 10:30

Za Augustina Šuranského, manželku,
syna a * a  rodinu
Na poděkování za dožitých 80 let života s prosbou
o dary Ducha Svatého pro celou rodinu
Za farníky a dobrodince farnosti
Za Františka a Věru Mališovy a * a  rodinu
Za  Marii a Vojtěcha Minaříkovy, Josefa Dostálka,
* a  rodinu a duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu za 65 let života, za dar víry
a zdraví, s prosbou o požehnání pro rodinu

