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9. pastorační rada Bílovice: 13. 3. 2019
Hodnocení upynulého období:
Farní ples - příště Topolná, termín pravděpodobně 25. 1. 2020
Pomazání nemocných – hodnoceno velmi kladně i díky termínu okolo památky Panny Marie Lurdské
Zpovídání a Popeleční středa – komfortní časový prostor - zachovat
Postní aktivity – VELKÉ DÍKY ZA KRÁSNÉ „GOLGOTY“
Zapisování úmyslů – naplněny téměř všechny termíny; Z důvodu množství příprav chceme nabídnout také
„nejlukrativnější“ čas (17-20), proto budou mše sv. ve středu 1x za 14dní v Bílovicích (kde je velmi malá
účast) ráno v 6.30 (když nebude pohřeb) – úmysl bude možné zapsat si v neděli (bude vidět ve Farních
listech jako prázdný); Mistřice zůstávají večer beze změny
Triduum matek – zatím slabá účast, povzbuzujme
Eucharistická hodina- (77 členů – zasláno do Olomouce)
Paškálky – v sakristiích, 200 Kč, výtěžek na podporu restaurování soch ve farním kostele

Nadcházející období:
Vizitace farnosti – 28. 3.
Triduum matek – 29. 3: Topolná, 28. 6.: Kněžpole
Křížové cesty – NED+TOP: čtvrtek 17.15, BÍL+BŘ: pátek 17.15, neděle 14.30, pokud bude mše sv. v týdnu
před prvním pátkem, bude adorace (křížová cesta nebude), 7. 4. – Nedachlebice – KC povede schola
Biblické hodiny – povzbudit okolí
Průběh adorací - Boží slovo vždy,.. dále může být: příběh, žalm, prosby, díky, chvály, písně-varhany či kytara,
zajímavá inspirace: www. Taize.fr/cz
Noc kostelů – bude 24. 5. v Bílovicích
Požehnání maminkám očekávajícím narození děťátka – pátek 31. 5. (Navštívení Panny Marie)
Mariánské večeřadlo - (6. 4. Kněžpole, 4. 5. Mistřice, 1. 6. Březolupy)
Svárov - v případě deště v BŘEZOLUPECH (25. 5. Kněžpole, 25. 6. Topolná, 25. 7. Nedachlebice)
Setkání rodičů, kmotrů a pokřtěných za uplynulý rok – neděle 9. června
Boží Tělo bude mít téma misie v našem okolí (v rámci přípravy na mimořádný misijní měsíc): Kněžpole škola, Topolná - zaměstnání, Mistřice – volný čas, poslední oltář opět v kostele (Nedachlebice dodají břízky,
Bílovice zajistí výzdobu, vč. hlavního oltáře)
Biřmování - proběhne v neděli 6. října 2019 v 10.30h v Bílovicích
Poutní zájezdy:
TŘEBÍČ (8. 5.)
ŘÍM letecky (7. - 11. 12. 2019)

Setkání zástupců společenství:
Termín: sobota 23. března, čajovna Bílovice – pomozte, prosím, s pozváním. Děkuji.

