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ODEVZDÁNÍ VOLEBNÍCH LÍSTKŮ Prosíme dnes o odevzdání volebních lístků. Nejpozdější termín odevzdání
lístků je v úterý 2. 11. pouze do připravených míst v kostelích.

PODĚKOVÁNÍ ZA ŠTĚDROST MISIJNÍ SBÍRKY A ZA ORGANIZACI MISIJNÍCH CUKRÁREN Velice děkujeme
za velkorysou štědrost, kterou jste projevili v rámci misijní sbírky. Veliké poděkování také patří vám, kteří jste
připravili misijní cukrárny a prodej misijního koláče.
BÍL 11.841,-; misijní cukrárna 8.010,-; KNĚ 9.915,-; MIS 11.850,-; NED 12.091,-; TOP 18.286,- misijní cukrárna
14.575,-; BŘE 9. 478,- prodej misijního koláče 5.975,-

VSTUPUJEME DO DUŠIČKOVÉHO OBDOBÍ Zveme vás k hojné účasti na společném slavení zítřejší Slavnosti
Všech Svatých a následné úterní Vzpomínce na všechny věrné zemřelé. Pořad bohoslužeb najdete
v přehledové tabulce. Také v tomto roce můžeme odpustky pro zemřelé získávat po celý měsíc listopad.
Prosím využívejme také v hojnějším počtu příležitosti ke sv. smíření a k účasti na mších sv. ve všední dny.
Podmínky pro získání odpustků: 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu je možné získat plnomocné odpustky
pro duše v očistci: 1) přijetí eucharistie2) v okruhu těchto dní přijmout svátost smíření 3) modlitba na úmysl
sv. otce 4) modlitba Páně a Vyznání víry. Od 3. listopadu do konce měsíce listopadu: obvyklé tři podmínky viz.
výše 1. – 3. + návštěva hřbitova a jakákoliv modlitba za zemřelé. Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří
z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat
odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a
s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl
Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH V tomto týdnu budeme navštěvovat nemocné: ST 3. 11. Mistřice a Kněžpole;
ČT 4. 11. Nedachlebice a Topolná; PÁ 5.11. Březolupy, Svárov, Zlámanec a Bílovice/Včelary. Prosíme
koordinátory, aby nám nahlásili adresy.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI V Tomto týdnu bude rozšířená příležitost ke sv. smíření viz tabulka bohoslužeb.
V čase zpovídání bude vystavena Nejsvětější Svátost k tiché adoraci, kterou zakončíme společnou modlitbou
litanií. Ve ST nebude adorace v Březolupech a v Nedachlebicích. Ve ČT nebude adorace v Bílovicích. V PÁ
nebude adorace v Mistřicích.
KLUB SENIORŮ Dříve narození jsou zváni ke společnému setkání ve ČT 4. 11. v dopoledních hodinách.
SPOLEČENSTVÍ MLADÝCH 6. – 8. TŘÍDA Mladé zveme k setkání v sobotu 6. 11. od 16.00 do 18.00 na faře
v Bílovicích.
V PÁTEK NEBUDE MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA Od měsíce listopadu se budou konat pravidelná setkávání
ministrantů jednou za 14 dní. Ministranti jsou zváni na sobotní setkání. (viz. předchozí pozvání).

MŠE SVATÁ S PROMLUOVU PRO DĚTI V BŘEZOLUPECH
Děti zveme ke slavení páteční mše svaté.

MATERIÁLY K SYNODÁLNÍ CESTĚ
Jak pracovat v synodální skupince a jaké jsou tematické okruhy a jednotlivé otázky? Potřebné dokumenty
najdete na farním webu.
ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ MŠÍ SVATÝCH Dnes máte poslední příležitost nechat si v sákristii zapsat úmysly mší
sv. na měsíc prosinec a začátek měsíce ledna. Od zítřejšího dne zapisujeme pouze ve farní kanceláři. Zbylé
volné termíny budou uváděny ve farních listech. Prosím, nedávejte lístečky s úmysly do sákristií. Zapisování
probíhá „centrálně“ přes farní kancelář, aby nenastaly zmatky.
POUŤ MUŽŮMuže z našich farností zveme na společnou pouť ke sv. Martinovi do Strážnice. Pouť se
uskuteční v ÚT 16. 11. v odpoledních hodinách. Předpokládaný návrat nejistý…, protože Svatomartinské
víno… Více informací u P. Jana, P. Tomasze, Br. Františka. Přihlašování ve farní kanceláři. PS: kapacita
omezená.
FARNÍ KAVÁRNA V BÍLOVICÍCH Následující neděli jste po mši svaté srdečně zváni k setkání u kávy.
POŘAD BOHOSLUŽEB
17.00
Březolupy
Za farnost
PO
17.00
Topolná
Za Ludmilu Hoferkovou, rodiče, sourozence, živou a zemřelou
1.11.
rodinu.
SLAVNOST
18.30
Nedachlebice
Za nemocnou osobu a duše v očistci.
VŠECH
18.30
Bílovice
Za + Jana Chrástka a živou rodinu, zemřelé rodiče Novákovy.
SVATÝCH
17.00
Březolupy
Za + dvoje rodiče, sestru s manželem a vnukem, a za švagra.
ÚT
17.00
Topolná
Za + rodiče Gajdošíkovy, syna s manželkou, zetě a živou a
2.11.
zemřelou rodinu.
Vzpomínka NA
18.30
Nedachlebice
Na poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou o Boží
VŠECHNY
požehnání a pomoc pro živou rodinu.
VĚRNÉ
18.30
Bílovice
Za + Marii a Antonína Dostálkovy, za zemřelou rodinu
ZEMŘELÉ
Dostálkovu.

ST
3.11.

ČT

Svátost smíření/
tichá adorace

17.00

Mistřice

18.00

Svátost smíření

17.30

Zlámanec

18.00

Svátost smíření/
tichá adorace

17.00

Nedachlebice

18.00

4.11. sv. Karla
Boromejského Svátost smíření/

Za + Aloise Blahu, manželku, dva syny a vnučku.

5.11.

Za + rodinu Janečkovu, Bělovskou a duše v očistci.

Topolná

18.00

Svátost smíření/
tichá adorace

17.00

Bílovice

18.00

Svátost smíření/
tichá adorace

17.00

Březolupy
Mistřice

18.00
7.30

Kněžpole
Bílovice
Topolná
Nedachlebice
Březolupy

7.30
9.00
9.00
10.30
10.30

NE
7.11.
32. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ

Za Bohuslavu a Jaroslava Knotovy, syna a živou a zemřelou rodinu
Knotovu, Patákovu a Dudovu.

17.00

tichá adorace

PÁ

Za + rodiče Masaříkovy, rodiče Miklovy a syna Františka.

Za + Antonína a Ludmilu Dohnalovy, dceru Jarmilu, syna
Antonína.
Za + manžele Marii a Františka Hubáčkovy, rodiče z obou stran a
živou rodinu.
Za + Josefa Březinu, oboje rodiče, živou a zemřelou rodinu
Staškovu, Křenovu a Severínovu.
Za živé a zemřelé 60 z Kněžpole.
Za farnost.
Za Marii Pekařovu, oboje rodiče, živou a zemřelou rodinu.
Za myslivce, včelaře, zemědělce a hospodáře.
Za + rodiče Miklovy, vnuka, syna, manželku a Josefa Gregora.

