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FARNÍ LISTY
Informace farností


Dnes je sbírka tzv. Svatopetrský haléř



Příští neděli je farní kavárna (připravují akolyté)



Příští týden jsou jarní
prázdniny



Příští týden je týden s 1.

pátkem: přede mší sv. budou adorace a příležitost
ke zpovědi - prosím, využijte ji - následující týden bude Popeleční středa


NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH

Pá 1.3. Bílovice, Včelary


MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO
první sobotu 2.3. od 16h
připravuje Topolná



Příští neděli (3.3.) budou
dospělí biřmovanci v 17h



Na plakátcích máte nabídku zaměstnání Charity Uherské Hradiště



Po prázdninách bude
opět losování nedělních
kartiček o ceny při dětských mších sv.








č. 8

24. února 2019

Příprava na mimořádný misijní měsíc v říjnu 2019
BŘEZEN: PŮST (ODŘÍKÁNÍ)
Slovo papeže Františka:
Někteří lidé se nevěnují misijnímu poslání, protože jsou přesvědčeni, že se nemůže nic změnit, a proto je zbytečné se snažit. Myslí
si: „Proč bych se měl ochuzovat o své pohodlí a svá potěšení, nevidím-li žádný významný výsledek?“ S takovou mentalitou nelze
být misionáři. Tento postoj je záludnou výmluvou, aby člověk
mohl zůstat ve svém pohodlí, ve své lenosti, nespokojeném smutku a v sobecké prázdnotě. Jde o sebedestruktivní postoj, protože
„člověk nemůže žít bez naděje: jeho život odsouzený k bezvýznamnosti by se stal nesnesitelným.“ Myslíme-li si, že věci se nezmění, připomeňme si, že Ježíš Kristus přemohl hřích a smrt a je
plný moci. Ježíš Kristus opravdu žije. Jinak totiž, „jestliže Kristus
nevstal, marné je naše kázání“ (1 Kor 15,14). Evangelium nás
zpravuje, že když první učedníci odešli kázat, „Pán působil s nimi
a potvrzoval jejich slova“ (Mk 16,20). To se děje i dnes. Jsme zváni
k tomu, abychom to objevili a prožívali. Vzkříšený a oslavený
Kristus je hlubokým pramenem naší naděje a při plnění poslání,
které nám svěřuje, nám nebude chybět jeho pomoc.
Návrhy biblických textů: Ezau a Jákob (Gn 25,20-34), Josef
Egyptský (Gn 37,39-48), Jan Křtitel (Mk 1,2-8), pokušení na poušti
(Lk 4,1-13), bohatý mladý muž (Lk 18,18-27)
Svědectví svatých: Josef, Patrik, Turibius z Mongroveja
Zamyšlení a z něj vyplývající modlitba: • půst a modlitba jsou
velkou obranou proti zlu • Ježíš vzal mé hříchy na svůj kříž • svou
smrtí mě Ježíš vykoupil a spasil • při utrpení je Bůh vždy nablízku
Konkrétní skutky: • aktivně se účastníme Křížové cesty • pomáháme nést druhým jejich kříž – zaměřujeme se na pochopení
• prohlubujeme modlitbu chvály, díků a prosby • zajímáme se o
utrpení kolem sebe a ve světě • pro děti: nemusím mít vše a hned

Sbírky 17. února

Farní pouť do ŘÍMA

Mistřice 5.530,- Kč
Kněžpole 7.043,- Kč
Bílovice 10.030,- Kč
Topolná 12.967,- Kč
Nedachlebice 6.758,- Kč
Březolupy 9.402,- Kč

(6.) 7.-11. prosince 2019
Nabízí se dva způsoby dopravy, které jsou však finančně
odlišné. Proto svolávám zájemce - poutníky ke společné
domluvě: NEDĚLE
3. 3. v 16.30 v čajovně

Pán Bůh zaplať za vaše dary!

7. neděle v mezidobí

Úmysly mší sv. (duben-červen)
1.možnost: so 9.3. v čajovně;
po mši sv. do 9h
2.možnost: od ne 10.3. v kostelích
3.možnost: od po 18.3. telefonicky
nebo na faře
Jubilanti mají přednost, i s mimoř.
mší sv. (když není svatba). Půlkulatá výročí pouze při běžných mších.

Žalmová odpověď pro dnešní liturgii:

Hospodin je milosrdný a milostivý.

P O Ř A D B O H O S L U Ž E B 24. února - 3. března 2019
Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl

Liturgická 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 Za Augustina Šuranského, manželku, syna, * a  rodinu

KNĚŽPOLE

7:00

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
TOPOLNÁ 8:45
Za  Marii a Vojtěcha Minaříkovy, Josefa Dostálka,
NEDACHLEBICE 10:30
* a  rodinu a duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu za 65 let života, za dar víry
BŘEZOLUPY 10:30
a zdraví, s prosbou o požehnání pro rodinu
BÍLOVICE

8:45

Liturgická čtení: Sir 1,1-10 / Mk 9,14-29
25. 2.

Pondělí 7. týdne
Ponv mezidobí
dělí

26. 2.
Úterý

Kněžpole

17:30

KNĚŽPOLE 18:30

Adorace Nejsvětější Svátosti

Za  Aloise Šroubka,  Annu a Vladimíra Jánošovy,
* a  rodinu a duše v očistci
Liturgická čtení: Sir 2,1-13 / Mk 9,30-37

Úterý 7. týdne
v mezidobí

Liturgická čtení: Sir 4,12-22 / Mk 9,38-40

27. 2.

Středa 7. týdne
v mezidobí
Středa

Mistřice

17:30

MISTŘICE

18:30

Adorace Nejsvětější Svátosti
Liturgická čtení: Sir 5,1-10 / Mk 9,41-50

28. 2.
Čtvrtek

Čtvrtek 7. týdne
v mezidobí

TOP / NED

17:30

Adorace Nejsvětější Svátosti

Za Anežku a Ludvíka Hoferkovy, zetě a oboje rodiče
a * a  rodinu
NEDACHLEBICE 18:30 Za  Františka Hanáčka, * a  rodinu a duše v očistci
TOPOLNÁ

18:30

Liturgická čtení: Sir 6,5-17 / Mt 10,1-12
1. 3.
Pátek

První pátek

Bílovice
BÍLOVICE
Březolupy
BŘEZOLUPY

17:00
18:30
17:30
18:30

2. 3.
Sobota

První sobota

Adorace Nejsvětější Svátosti

Za  Marcelu Záhorovou, rodiče a duše v očistci
Adorace Nejsvětější Svátosti

Za  Marii Šustkovou, rodiče a duše v očistci
Liturgická čtení: Sir 17,1-13 / Mk 10,13-16

BÍLOVICE

17:00

Za ctitele a ctitelky Panny Marie z Topolné

Liturgické čtení: Sir 27,5-8/ 1 Kor 15,54-58/ Lk 6,39-45

3. 3.
Neděle

8. neděle
v mezidobí

MISTŘICE

7:00

KNĚŽPOLE

7:00

BÍLOVICE

8:45

TOPOLNÁ

8:45

NEDACHLEBICE 10:30

BŘEZOLUPY 10:30

Za Anežku a Františka Viceníkovy, Antonína a Pavla
Sládkovy a * a  rodinu
Za  Ignáce a Marii Kaňovské, * a  rodinu a DO
Za  Františku a Leopolda Müllerovy a * rodinu
Za farníky a dobrodince farnosti
Za * a  rodinu Kaňovskou, na poděkování za přijatá
dobrodiní a za dar zdraví
Za Josefa Tomaštíka, dvoje rodiče a celou * a  rodinu

