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DUCHOVNÍ SLUŽBA BĚHEM NOUZOVÉHO STAVU
Aktualizované informace ze dne 20. 11. 2020

POHŘBY
Rozloučení se zemřelým panem Jiřím Kašným z Bílovic bude 25. 11. ve 14:30
v Bílovicích; rozloučení se zemřelou paní Annou Vaškovou z Nedachlebic
bude 28. 11. ve 14:00 v Nedachlebicích. Oba pohřby budou pouze v úzkém
rodinném kruhu.

SLAVENÍ MŠÍ SVATÝCH VE VŠEDNÍ DEN
Mše svaté ve všední dny jsou slaveny s omezeným počtem věřících. Počet
účastníků se odvíjí podle aktuální podoby protiepidemického systému PES.
Povolený limit na následující období budeme hlásit vždy v rámci ohlášek
při nedělní mši svaté. Abychom co nejvíce využili maximální kapacitu
povoleného množství účastníků bohoslužeb je potřeba se k účastni na
mši svaté zapsat. Rozpisy jsou připraveny v kostelích. Zapisování probíhá
následujícím způsobem: 10 míst je automaticky vyhrazených pro rodinu,
která má na daný den úmysl mše svaté. Rodina se tedy nemusí zapisovat.
Pokud však nevyčerpáte stanovený limit, prosím zavolejte sousedům,
přátelům a nabídněte jim účast na bohoslužbě. Vámi oslovení nemusí být
zapsání. (Rodina + oslovení tvoří společně skupinu 10 účastníků). Zbývající
počet věřících do výše stanoveného počtu, který se nám bude měnit podle
vývoje epidemie, nechť se prosím zapisují.
Při mších svatých dodržujte všechny hygienické návyky (roušky, desinfekce
a rozestupy v lavicích v kostele).

SLAVENÍ NEDĚLNÍ MŠE SVATÉ
Prozatím zůstáváme ve stávajícím režimu, tzn. nedělní mše svatá je slavena
bez účasti lidu v 9:00 v Nedachlebicích a je přenášena on-line. Od chvíle, kdy
bude umožněna účast 30 věřících, budou nedělní mše svaté slaveny podle
běžného pořadu bohoslužeb.

UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTÍ SMÍŘENÍ
V místě slavení mše svaté od 17:00 do 17:50, Bílovice a Topolná od 16:45
do 17:50. Využívejme této příležitosti ke slavení svátosti smíření. Dejme si
opravdu záležet na tom, ať slavíme eucharistii v plnosti, tzn. když jsme účastni
mše svaté, ať také přistoupíme ke sv. přijímání.

PODÁVÁNÍ SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ O NEDĚLÍCH
Od 10:15 do 11:15 bude podáváno sv. přijímání na všech místech, kde bývá
obvykle sloužena nedělní mše svatá + v kapli ve Včelarech. Prosím dbejme
těchto pokynů: ke svatému přijímání je potřeba se zapsat.
V kostelích máte k dispozici zapisovací archy. Ke svatému přijímání přistupuje
skupina v max. počtu podle aktuálního vývoje systému PES. Pro danou
skupinu je vyhrazený společný čas 10 minut. Při zapisování zaplňujte daný
časový úsek v pokud možno maximální kapacitě. Do kostela přicházejme
prosím ve stanovený čas podle rozpisu.

ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Adventní věnce požehnáme příští neděli v rámci nedělního podávání svatého
přijímání. Pro obce Mistřice, Kněžpole, Nedachlebice v sobotu 28. 11. od 17:00
a v kapli ve Včelarech a na Zlámanci od 17:30.

OTEVŘENÉ KOSTELY K MODLITBĚ
Na všech místech našich farností jsou otevřeny kostely každý den od 8:00 do 17:00.

ADORACE
pondělí: Topolná 17:00–18:45; středa: Březolupy a Nedachlebice 17:30–
18:45; čtvrtek: Bílovice 17:30–19:30; kaple ve Včelarech 17:30–18:45; pátek
Kněžpole a Mistřice 17:30–18:45. Na adoraci je potřeba se zapsat.
Důležité: prosím, při zapisování dbejme na to, aby byl pokrytý celý adorační
čas. Nejsvětější svátost v monstranci nemůžeme nechat bez dozoru.

INDIVIDUÁLNÍ DUCHOVNÍ PÉČE NA FAŘE V BÍLOVICÍCH
Pokračuje ve všedních dnech do konce měsíce listopadu.

MODLITEBNÍ MOST
Každý všední den, kromě úterý, se můžete přidat k modlitbě růžence
prostřednictvím on-line přenosu z Nedachlebic ve 20:00.

SBÍRKY
Bílovice v hotovosti: 17.700,-; účtem: 6.800,-; Topolná účtem: 38.000,-; Březolupy
v hotovosti: 2.200,-; účtem: 4.400,-; (výpis z účtu za období 2. 11.–20. 11.).
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Liturgická
oslava

Místo

Pondělí
34. týdne
v mezidobí

KNĚŽPOLE

Středa
34. týdne
v mezidobí

Čtvrtek
34. týdne
v mezidobí

Pátek
34. týdne
v mezidobí

Sobotní
památka
Panny Marie

Čas

Úmysl

Poděkování Pánu Bohu

18:00 za 35 let manželství s prosbou o dar víry
a Boží ochranu pro celou rodinu

MISTŘICE

18:00

Za † Vlastu a Vojtěcha Hubáčkovy,
* rodinu a DO

ZLÁMANEC

18:00

Na poděkování Pánu Bohu
za 30 let společného života
a ochranu P. Marie pro živou rodinu

NEDACHLEBICE

18:00
(on-line)

Za Marii a Františka Knotovy,
rodiče a živou rodinu

TOPOLNÁ

18:00

Za Oldřicha a Annu Malinovy,
rodiče z obou stran a * a † rodinu

BŘEZOLUPY

18:00

Za † Františka Řezníčka
a dar zdraví pro živou rodinu

BÍLOVICE

18:00

Za † Ludmilu Vašátovu, manžela,
* a † rodinu

BÍLOVICE

7:30

Za † Zdeňka Flekače,
dar víry pro * rodin

MISTŘICE

Za Josefa a Antonína Jánošovy,
Jaromíra Kolínského a Františka
a Pavla Velkovi a DO

KNĚŽPOLE

Za farníky a dobrodince farnosti

BÍLOVICE

Za Ondřeje Vymyslického,
maminku Karlu, za * a † rodinu a DO

1. neděle
adventní

TOPOLNÁ

9:00
(on-line)

Za * a † rodinu Janečkovu, Čejkovu,
Hrdinovu a Bělovskou

NEDACHLEBICE

Za † Bohumilu a Františka Petříkovy,
dvoje † rodiče, DO
a Boží požehnání pro celou rodinu

BŘEZOLUPY

Za † Františka Vyorala, celé živé
a † příbuzenstvo, nemocné osoby a DO

