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Sv. Jeronýma
památka

KNĚŽPOLE

18.00

Za  Vojtěcha Janigu, syna, zetě,
za  rodiče Ďurníkovy, za * a  rodinu a DO.

Svatých
andělů
strážných
památka

MISTŘICE

18.00

Za * a  pětasedmdesátníky z Mistřic
a Javorovce.

ZLÁMANEC

18.00

Čtvrtek
26. týdne
v mezidobí

Sv. František
z Assisi
památka

Sobota
26. týdne
v mezidobí

TOPOLNÁ

NEDACHLEBICE 18.00

NE

27. neděle
v mezidobí

Za  Marii a Karla Laszewské,
syna Karla s prosbou o dar víry
a zdraví pro * rodinu, za DO.

BÍLOVICE

18.00

Za  Zdeňka Šimka a  rodiče s prosbou
o Boží požehnání pro * rodinu.

BŘEZOLUPY

18.00

Za  Ludvíka a Stanislava Slačíka s prosbou
o Boží požehnání pro * rodinu, za DO.

BÍLOVICE

7.30

Za ctitele a ctitelky Panny Marie.

KNĚŽPOLE

18.00

Za  rodinu Vyoralovu, Knotovu a za DO.

MISTŘICE

7.00

Za Josefa a Antonína Jánošovy, rodiče,
Jaromíra Kolinského, Františka a Pavla
Velkovy, za * rodinu a DO.

BŘEZOLUPY

6. 10.

18.00 Za  Stanislava Gajdošíka, * a  rodinu.

Za  Františka a Marii Šišákovy,

7.00 za  Vincence a Julii Šáděrovy a za * rodinu.
8.45

Za Josefa Knota, rodiče, sourozence,
za * rodinu a za DO.

NEDACHLEBICE 8.45

Za  Josefku a Vojtěcha Dovrtělovy,
za * a  rodinu Dovrtělovu, Říhovu,
Gajdošíkovu a Kubovu.

TOPOLNÁ

BÍLOVICE

10.30
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Udělování svátosti biřmování

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BÍLOVICE A BŘEZOLUPY
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Drazí farníci,
měsíc říjen, do kterého pozvolna vstupujeme, můžeme vzácným
způsobem prožít v blízkosti Panny Marie. Dědictví bohaté tradice
církve a také naše rozmanité osobní dějiny často a zřetelně vypovídají o silné zkušenosti s Mariinou přímluvou, kterou zakoušíme skrze
modlitbu růžence. Měsíc říjen – měsíc modlitby růžence – bude v naší
farnosti nesen v duchu mnohých a v nejednom případě mimořádných pastoračních aktivit. Událostí, ke které zcela jistě nejvíce směřuje naše pozornost, je udílení svátosti biřmování. Ježíšův učedník
obdarovaný silou Ducha svatého má jít s odvahou a s radostí tomuto světu hlásat evangelium. Slavení svátosti biřmování nás tak pěkně
uvádí do misijního měsíce, na který jsme se po celý rok připravovali.
Od pátečního večera 19. října do neděle 20. října nás čeká „misijní víkend“, kdy se v našich farnostech uskuteční některé aktivity na podporu Papežského misijního díla. Konkrétně se bude jednat o Modlitební misijní most (páteční večer), o slavení eucharistie misijní neděle
s aktivní účastí dětí a misijní kavárnu během nedělního odpoledne.
Nejdůležitějším Misijním územím, je oblast našeho srdce. Tam chce
stále novým způsobem vcházet Ten, který je Vyslancem od Otce.
Obracím se na vás drazí farníci s prosbou o vaši modlitbu. Prosme
v tyto dny za naše biřmovance, prosme za sebe navzájem, abychom
tak obdrželi dar misijního odhodlání. A jak se modlit? Berme do rukou
růženec. Marie je dokonalou učitelkou misionářů, Ona je snoubenkou
Ducha svatého, Ona je ryzí učednicí svého Syna a našeho Pána Ježíše.
S přáním radosti a pokoje
P. Jan Liška
•1•

UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI BIŘMOVANÍ V NAŠÍ FARNOSTI:

SPOLEČNÁ ZKOUŠKA SCHÓL KE SLAVNOSTI BIŘMOVÁNÍ:

Během slavení nedělní mše svaté 6.10. v 10.30 v Bílovicích bude
o. biskup Antonín Basler udělovat svátost biřmovaní.
Nácvik obřadu proběhne v sobotu 5.10. v 16.00 v kostele v Bílovicích.
Prosím, aby se tohoto nácviku účastnili také biřmovací kmotři.

společná zkouška schól proběhne v sobotu 5.10. od 16.00 na faře
v Bílovicích.

SETKÁNÍ PASTORAČNÍCH A EKONOMICKÝCH RAD:
Prosím o setkání pastoračních a ekonomických rad našich farností.
Past. + ekonom. rada Bílovice – ve středu 2.10. v 19.30 na faře
v Bílovicích. Past. + ekonom. rada Březolupy – ve čtvrtek 3.10. v 19.30
na faře v Březolupech.

ZMĚNA ČASŮ BOHOSLUŽEB:
Od tohoto týdne nastává změna času mší svatých ve všední dny.
Mše svaté začínají již od 18.00. Kvůli slavnosti biřmování je též pozměněn nedělní pořad bohoslužeb. Prosím věnujme zvýšenou pozornost
rozpisu mší svatých.

SETKÁNÍ RODIČŮ DĚTÍ, KTERÉ SE PŘIPRAVUJÍ NA PRVNÍ
SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ:
První setkání pouze pro rodiče proběhne v pondělí 14.10. v 19.00
na faře v Bílovicích.

ZPOVÍDÁNÍ PŘED SLAVNOSTÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ:
Pro biřmovance je vyhrazený mimořádný čas v pátek 4.10.
od 19.30 v kostele v Bílovicích. Během svátosti smíření bude
vystavena Nejsvětější svátost k tiché adoraci. Na tento zpovědní
večer jsou přizvání ještě dva „přespolní“ zpovědníci (P. Pavel Macura;
P. Vít Hlavica). Ostatní členy rodiny a kmotry prosím, aby využili jiných příležitostí ke svátosti smíření. Během týdne budeme zpovídat
od 17.00 před každou mší svatou.

NÁCVIK MINISTRANTŮ KE SLAVNOSTI BIŘMOVÁNÍ:

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI:
Výstav Nejsvětější svátosti od 17.00. Společné zakončení adorace
17.45. Slavení eucharistie od 18.00. Příležitost k přijetí svátosti smíření 17.00 – 17.45. Platí pro všechna místa.

CÍRKEVNÍ MANŽELSTVÍ UZAVŘOU V MĚSÍCÍ ŘÍJNU:
Petr Skoupil a Jana Kostelníková z Nedachlebic v SO 5.10. ve
13.00 v Nedachlebicích. Vladimír Koukol z Uherského Hradiště
a Zdislava Formáčková z Topolné v SO 12.10. v 10.00 v Topolné.
Matěj Bábík z Topolné a Ludmila Malinová z Topolné v SO 12.10.
v 11.30. Kamil Žiška z Topolné a Klára Jakubíková ze Zlámance
v SO 12.10. ve 14.00 v Nedachlebicích. David Dujíček z Topolné
a Petra Berecková v SO 26.10. v 11.00 v Bílovicích.

MISIJNÍ VÍKEND:
Modlitební misijní most – PÁ 19. 10. od 17.30. Slavení misijní neděle – NE 20.10. Během mše svaté proběhne sbírka na Papežské misijní
dílo. Odpoledne jste srdečně zváni na misijní kavárnu. Podrobnější informace budou sděleny následující neděle.

PROSBA O UBYTOVÁNÍ BOHOSLOVCŮ Z PREŠOVSKÉHO
SEMINÁŘE:
Rektor kněžského semináře v Olomouci o. Pavel Stužka se na naší farnost obrací s velkou prosbou o poskytnutí ubytování pro bohoslovce
ze Slovenska. Jedná se o víkend 11.–13. října. Do naší farnosti má přijet 50 bohoslovců a 6 kněží. Bohoslovci budou ubytování po dvou do
jedné rodiny. Prosím ochotné farníky, aby se zapisovali na připravený
rozpis v sákristii. Podrobnosti vám budou sděleny následující neděli,
kdy budu vědět více informací.

Nácvik ministrantů k liturgii svátosti biřmování proběhne v pátek
4.10. od 16.00 v kostele v Bílovicích.
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