ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BÍLOVICE A BŘEZOLUPY
www.farnostbilovice.cz

FARNÍ LISTY

2. neděle postní

č. 11

Křížové cesty v postní době
Nedachlebice + Topolná: každý čtvrtek v 17.15h
Bílovice + Březolupy: každý pátek v 17.15h
DNES (17.3.) Postní kázání a křížová cesta: 14.30, Březolupy
Mons. Adam Rucki: NADĚJE; Křížovou cestu vedou ministranti

17. března 2019
Setkání ZÁSTUPCŮ VŠECH
SPOLEČENSTVÍ
(pastoračních i technických) sobota 23. 3. od 16.30
v čajovně fary v Bílovicích

Příští neděle (24.3.) Křížová cesta ve všech obcích: vedou muži


DNES (17.3.) sbírka na
potřeby farnosti



DNES je farní kavárna
v BÍL (rodiny z NED)





Rodiče a děti připravující se na 1.sv.přijímání se
setkají ve středu či pátek
20./22.3. v 18h v kostele
v BÍL, pak v čajovně



MINISTRANTI SPOLEČNĚ:
pátek 22. od 16.30h v čajovně v Bílovicích



SPOLČO pro II.st.: sobota
23. v 16h v Topolné

Pozvání do kněžpolské schóly
pro všechny holky i kluky, kteří
mají chuť si zazpívat.
První setkání bude v pondělí
18.3. dole ve škole v 17h s následujícím zpěvem při mši sv.
v 18h v kostele.



BIBLICKÁ HODINA: sobota
23. od 18h v čajovně

Sbírka 10. března



Setkání varhaníků a vedoucích schol a sboru sobota 23. od 19h: fara BÍL



VELIKONOČNÍ PAŠKÁLKY
v sakristiích za 200,- Kč

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH

Čt 21.3. Březolupy
Pá 22.3. Zlámanec, Svárov








Mistřice 1.880,- Kč
Kněžpole 2.580,- Kč
Bílovice 5.967,- Kč
Topolná 5.553,- Kč
Nedachlebice 4.738,- Kč
Březolupy 5.450,- Kč
Pán Bůh zaplať za vaše dary!

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE K POSTNÍ DOBĚ 2019 - část II.
Zničující síla hříchu: Když nežijeme jako Boží děti, často se chováme vůči bližnímu i vůči ostatním
tvorům – ale také vůči sobě – zničujícím způsobem a více či méně vědomě akceptujeme, že je můžeme využívat ke svému potěšení. Převládající nestřídmost pak vede k životnímu stylu, který překračuje hranice respektu k našemu lidství i k přírodě. Řídíme se neovladatelnými touhami, které jsou
v Knize moudrosti připisovány bezbožníkům, anebo těm, kdo při svém konání nedbají na Boha ani
na budoucí naději. Pokud nejsme trvale zaměřeni na Velikonoce, na horizont Zmrtvýchvstání, je jasné, že se nakonec prosadí logika mít všechno hned a mít stále více. Víme, že příčinou všeho zla je
hřích. Od chvíle, kdy se mezi lidmi objevil, přerušil naše spojení s Bohem, s ostatními lidmi i se stvořením, s nímž jsme spjati především prostřednictvím svého těla. Jakmile se přerušilo spojení
s Bohem, byl narušen i harmonický vztah lidských bytostí s prostředím, v němž jsme povoláni žít,
a zahrada se proměnila v poušť (srov. Gen 3,17-18). V důsledku hříchu se člověk považuje vůči
stvoření za boha, cítí se být jeho naprostým pánem a neužívá jej pro cíle stanovené Stvořitelem, ale
k vlastnímu zájmu, na úkor stvoření a druhých lidí. Když opustíme zákon Boží, zákon lásky, prosadí
se zákon silnějšího proti slabšímu. Hřích, který sídlí v srdci člověka a projevuje se jako nenasytnost,
touha po přehnaném blahobytu, nezájem o dobro druhých a často i o své vlastní, vede
k vykořisťování tvorstva, lidí a životního prostředí s nenasytnou chtivostí, jež považuje každé přání
za právo a dříve či později zničí i toho, kdo je jí ovládán.
Žalmová odpověď pro dnešní liturgii:

Hospodin je mé světlo a má spása.

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

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl

Liturgická čtení: Gn 15,5-12.17-18/ Flp 3,17 — 4,1/ Lk 9,28b-36

MISTŘICE
KNĚŽPOLE
17. 3.

2. neděle

Neděle

postní

BÍLOVICE
TOPOLNÁ

Za Marii a Martina Kolkovy a * a  rodinu
Za  Josefu Kučerovou, manžela,  Františka Maňase,
7:00
* a  rodinu Kučerovu a Maňasovu
Za  Boženu Bezdíčkovou, manžela Miroslava, syna Pav8:45
la, zetě Stanislava, * a  rodinu Bezdíčkovu a Zajícovu
8:45
Za  Annu a Emílii Dohnalovy a duše v očistci
7:00

NEDACHLEBICE 10:30 Za kněze naší farnosti s prosbou o B. milosti a ochranu PM

BŘEZOLUPY 10:30
Březolupy 14:30

Za farníky a dobrodince farnosti
Postní kázání + křížová cesta (ministranti)

Liturgická čtení: Dan 9,4b-10/ Lk 6,36-38
18. 3.
Pondělí

Pondělí po 2.
neděli postní

SLAVNOST
Svatého
Josefa
19. 3.
snoubence
Úterý
Panny Marie

20. 3.
Středa

Středa po 2.
neděli postní

BŘEZOLUPY 15:00
KNĚŽPOLE 18:00

Pohřeb: za  Štěpánku Samohýlovou
Za  Josefa Dostálka, rodiče z obou stran,
* a  rodinu a duše v očistci

Lit. čt.: 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16/ Řím 4,13.16-18.22/ Mt 1,16.18-21.24a nebo Lk 2,41-51a

Za  Františka a Františku Elfmarkovy, Hájkovy
a celou * a  rodinu
Na poděkování za dar zdraví s prosbou o další pomoc a
BŘEZOLUPY 6:30
ochranu Panny Marie a za  manžela Františka Vyorala
BÍLOVICE

6:30

Liturgická čtení: Jer 18,18-20/ Mt 20,17-28

ZLÁMANEC 17:00
BÍLOVICE 18:00

Za  rodinu Křenovu a duše v očistci
Za  Vlastimila Vyorálka, syna a rodiče z obou stran
Liturgická čtení: Jer 17,5-10 / Lk 16,19-31

21. 3.
Čtvrtek

Čtvrtek po 2.
neděli postní

TOPOLNÁ

18:00

NEDACHLEBICE 18:00

Bílovice

19:00

Za  Boženu a Ludvíka Kolaříkovy,
vnučku Jitku Vaculkovou a * a  rodinu
Za Boží požehnání pro pastorační radu
Adorace Nejsvětější Svátosti

Liturgická čtení: Gen 37,3-4.12-13a.17b-28 / Mt 21,33-43.45-46
22. 3.
Pátek

23. 3.
Sobota

Pátek po 2.
neděli postní

Sobota po 2.
neděli postní

Za  Vlastimilu Malinovou a * a  rodinu
Na poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou o další
BŘEZOLUPY 18:00
pomoc pro * rodinu a za  rodiče a duše v očistci
BÍLOVICE

18:00

Liturgická čtení: Mich 7,14-15.18-20 / Lk 15,1-3.11-32

BÍLOVICE

7:30

Za  Vladimíra, Marii a Janu Hanákovy,
rodiče z obou stran a duše v očistci

Liturgické čtení: Ex 3,1-8a.13-15/ 1 Kor 10,1-6.10-12/ Lk 13,1-9

24. 3.

3. neděle

Neděle

postní

7:00
Za farníky a dobrodince farnosti
7:00
Za  rodinu Lapčíkovu, Solíkovu a duše v očistci
8:45
Za  dárce (závazek z mešních fundací)
8:45 Za * a  rodinu Luňákovu, Zetíkovu, Jurčíkovu a Doležalovu
NEDACHLEBICE 10:30 Za Anežku Lysoňkovou, její bratry a rodiče z obou stran
MISTŘICE
KNĚŽPOLE
BÍLOVICE
TOPOLNÁ

Za  Richarda Stiglera, dvoje  rodiče a za dar zdraví
a Boží pomoc pro * rodinu
14:30
Křížové cesty - vedou muži

BŘEZOLUPY 10:30
Všude

