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ODEVZDÁNÍ VOLEBNÍCH LÍSTKŮ DO PASTORAČNÍCH RAD Prosíme vás o odevzdání volebních lístků do
připravených krabiček. Po celý týden, do PÁ 22. 10. máte poslední příležitost své lístky odevzdat v kostelích,
případně můžete lístky vhodit do poštovní schránky na faře v Bílovicích/Březolupech.
VYHODNOCENÍ FARNÍ ANKETY S farním lístkem si můžete odebrat výsledky farní ankety.
SETKÁNÍ RODIČŮ DĚTÍ, KTERÉ SE PŘIPRAVUJÍ K PRVNÍMU SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ Setkání s rodiči proběhne zítra
v PO 18. 10. v 19. 00 ve farním kostele v Bílovicích.
POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN Odjezd autobusu ve čtvrtek 21. 10. Bus vyjede: v 7. 00 Kněžpole; 7. 05 Mistřice –
náves; 7. 10 Včelary; 7. 15 Bílovice (zastávka u zám. parku); 7. 20 Nedachlebice; 7. 25 Topolná u kostela.
Poutníci z Březolup pojedou autem, prosím kontaktujte O. Tomasze 732 680 002. Poutníci ze Svárova a
Zlámance pojedou autem, prosím kontaktujte Br. Františka 732 757 896. Poutníci z Topolné pojedou autem,
prosím kontaktujte O. Jana 604 503 897. Program poutě: 9. 30 mše svatá; následuje modlitba křížové cesty,
oběd, 13. 00 svátostné požehnání; 13. 30 odjezd domů.
V TOMTO TÝDNU ODPADNOU NĚKTERÉ HODINY NÁBOŽENSTVÍ Z důvodu účasti kněží a br. jáhna na pouti na
sv. Hostýně odpadá ve čtvrtek výuka náboženství: III. Bílovice; IV. Bílovice; VII. Bílovice; VIII. + IX. Bílovice
POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ Všechny naše táborníky zvu na POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ, které proběhne odpoledne
23.10. na farním dvoře v Bílovicích! Start akce bude v 16 hodin. Kontakt: Veronika Nováková tel.
606 186 841.
Chtěla bych Vás jen poprosit, abyste mi napsali sms zdali se Vaše dítě akce zúčastní.
SLAVENÍ MISIJNÍ NEDĚLE Příští neděli 24. 10. budeme s celosvětovou církví slavit Misijní neděli.
V Březolupech po mši svaté si můžete na podporu Papežského Misijního díla zakoupit misijní koláč. Pečení
zajišťují maminky dětí, které letos slavili první svaté přijímání. V Bílovicích jste v neděli 24. 10. zváni na misijní
kavárnu (na faře v čajovně). Setkání pro dobrovolníky, kteří se v Bílovicích chtějí zapojit do přípravy misijní
neděle proběhne v úterý 19. 10. v 17. 30. na faře v čajovně. Kontaktní osoba Kristýna Kaňovská tel.
734 795 630. Součástí slavení misijní neděle v rámci všech mší svatých bude misijní sbírka na podporu
Papežského misijního díla.
POHŘBY Pohřeb paní Milady Uherkové z Kněžpole ve ST 20. 10. v 15. 00 v Bilovicích. Pohřeb Paní Jiřiny
Knotové z Nedachlebic v PÁ 22. 10. v 15. 00 v Nedachlebicích.
AKCE PRO MINISTRANTY Ministranty našich farností zveme na společnou akci, která se uskuteční
27. 10/28. 10. (od ST večer – do ČT odpoledne) na faře v Bílovicích. Prosíme rodiče o potvrzení účasti
ministrantů nejpozději do PÁ 22. 10. Kontakt: O. Tomasz 732 680 002.
PŘÍPRAVA DUŠIČKOVÉHO TABLA Prosíme jednotlivé obce o přípravu dušičkového tabla nejpozději do pátku
29. 10. Pro konkrétní domluvu prosím kontaktuje Evu Šáchovou.

NABÍDKA SPOLEČENSTVÍ PRO MALÉ DĚTI Nabízíme pravidelná setkávání pro děti (předškoláci + 1. třída a 2.
třída). Prosíme rodiče, kteří by pro své děti měli o tato setkávání zájem, aby se vyjádřili, zda je pro ně
vhodnější všední den odpoledne cca od 16. 30, nebo sobotní dopoledne cca od 9.30. Svoji volbu prosím
vyjádřete na farní email fabilovice@ado.cz. Tento týden je poslední příležitost své děti přihlásit. Aktuálně jsou
přihlášeny dvě děti. Náplní cca hodinového setkání 1x za 14 dní budou společné hry, zpěv, malá katecheze.
Společenství povede paní Marie Huňková.
SBÍRKY Společná sbírka farnosti Bílovice 36. 441,- (v měsíci září 47. 457,-), Farnost Březolupy 5. 928,Děkujeme za vaši vytrvalou štědrost. SBÍRKA NA PAPEŽSKÉ MISJINÍ DÍLO Sbírka proběhne příští neděli 24. 10.
Impuls k rozjímání z promluvy papeže Františka na téma synodální proces
Vytvořit synodu znamená jít společně po stejné cestě… Setkávání, naslouchání, rozlišování: tři slova synody,
na která bych se rád zaměřil.
SETKÁVÁNÍ
… I my, kteří se vydáváme na tuto cestu, jsme povoláni stát se zkušenějšími v umění setkávání. Ne v
organizování akcí nebo teoretických úvahách o problémech, ale především v tom, že si najdeme čas na
setkání s Pánem a povzbudíme setkávání mezi sebou. Čas věnovat prostor modlitbě, adoraci, tomu, co chce
Duch svatý říci církvi. Jde o to obrátit se k tváři a slovu druhého, setkat se tváří v tvář, nechat se zasáhnout
otázkami sester a bratří, vzájemně si pomáhat, aby nás obohatila rozmanitost charismat, povolání a služeb.
Každé setkání - jak víme - vyžaduje otevřenost, odvahu, připravenost nechat se zpochybnit tváří a historií
druhého. I když se někdy raději uchylujeme do formálních vztahů nebo si nasazujeme masky vyplývající z
okolností, setkání nás mění a často nám naznačuje nové cesty, o kterých jsme si nemysleli, že se jimi vydáme.
Často nám právě tímto způsobem Bůh ukazuje cesty, po kterých máme jít, a vyvádí nás z našich unavených
návyků. Všechno se změní, když jsme schopni opravdového setkání s ním a mezi sebou navzájem. Bez
formalit, bez přetvářky, bez triků.
(Z Promluvy papeže Františka při zahajovací mši svaté synody z 10. října 2021 z baziliky sv. Petra ve
Vatikánu).
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Za +Jaroslavu Novotnou, +rodiče Novotné, Dostálkovy,
bratra Františka a živou rodinu
Za + Marii Poláškovu a živou a zemřelou rodinu
Za rodinu Vítkovu
Pohřeb paní Milady Uherkové
Za Marii Bejvlovu, rodiče, švagra, živou a zemřelou rodinu
Bejvlovu, Řejhovu a Kojzarovu
Za + Štěpánku a Ignáce Knotovy, + rodinu Knotovu,
Vašíčkovu a za duše v očistci.
Za + rodinu Kadlčíkovu, Dvouletou, Boží požehnání pro *
rodinu.
Za + rodiče Pastyříkovy, Jankůjovy, duše v očistci a * rodinu
Pohřeb Paní Jiřiny Knotové
Za Josefa a Antonína Jánošovi, rodiče, za Jaromíra
Kolínského, za Pavla a Františka Velkovi a rodinu.
Za rodiče Flíborovy, Podškubkovy, živou a zemřelou rodinu
a za duše v očistci.
Za + Aloise Macha, sestru a rodiče.
Za farnost.
Za + Václava Melichárka, rodiče z obou stran a duše v očistci
Za + Jaroslava Hoferka, s prosbou o Boží požehnání pro

rodinu.

