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RUŠÍME PLÁNOVANÉ AKCE: DNEŠNÍ KONCERT A SETKÁNÍ SCHÓL
Z důvodu zhoršující se pandemické situace je zrušen dnešní koncert a přehlídka schól z příští neděle.
SLEDUJME WEBOVÉ STRÁNKY FARNOSTI
S případnou aktualizací vládních nařízení, která se budou týkat omezení shromažďování, prosím sledujme
farní stránky. Pokud se daná opatření také dotknou života církve/bohoslužby, budeme vás vždy co nejrychleji
informovat.
ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU
Kvůli nemoci o. Tomasze nastává v tomto týdnu změna pořadu bohoslužeb. Změny prosím pečlivě čtěme
v tabulce pořadu bohoslužeb.
NEODSLOUŽENÉ ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH BUDOU PŘENESENY DO DALŠÍHO OBDOBÍ
Z důvodu karantény nebyly v uplynulém týdnu odslouženy plánované úmysly. Tyto úmysly a neodsloužené
úmysly z následujícího týdne, budou přeneseny do začátku nového zapisovacího období.
POHŘBY V TOMTO TÝDNU
Pohřeb Pana Vladimíra Vítka ze Zlámance bude v pondělí 22.11. v 15. 00 v kostele v Březolupech. Pohřeb
paní Olgy Šromové ze Včelar bude ve středu 24. 11. v 14. 00 v kostele v Bílovicích.
PROMÍTÁNÍ FILMU NEBE V RÁMCI ČERVENÉ STŘEDY
Začátek promítání od 18.30 v kině v Bílovicích – vstup od domu zahrádkářů. Účastníci se řídí vládními
nařízeními, systémem O.N. (očkování, prodělaná nemoc) + ochrana dýchacích cest respirátorem (bude
kontrolováno při vstupu). Vstupné dobrovolné na pokrytí nákladů.
NEBUDE SCHŮZKA PRO MINISTRANTY ANI SETKÁNÍ SENIORŮ
V následujícím týdnu se neuskuteční setkání seniorů (další setkání proběhne v prvním advent. týdnu). Taktéž
v pátek nebude organizovaná ministrantská schůzka. Ministranti se však mohou setkat ve sportovní
klubovně.
MŠE SVATÁ S ÚČASTÍ DĚTÍ, KTERÉ SE PŘIPRAVUJÍ K PRVNÍMU SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ
Na první neděli adventní 28. 11. zveme děti a jejich rodiny k účasti na mši svaté v Bílovicích v 10.30;
v Březolupech v 10. 30 Během této mše svaté budou děti představeny naší farnosti.
PROSÍME AKOLYTY O ZAKONČENÍ ADORACÍ
V rámci obvyklých adorací prosíme naše akolyty o to, aby v tomto týdnu zakončili adorace.
ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Příští neděli, první neděli adventní, budou při mších svatých požehnány adventní věnce.
FARNÍ KALENDÁŘE
Prosíme ty z vás, kteří jste si objednali farní kalendáře, abyste si je nejpozději do příští neděle zakoupili. Zbylé
kalendáře budou k dispozici pro ostatní farníky.
MATERIÁLY K SYNODÁLNÍM SKUPINKÁN
Pro ty, ke kterým se materiál nedostal po středeční schůzce, je k odebrání v sákristiích.
SBÍRKY
Děkujeme za vaši štědrost projevenou v rámci sbírky na charitu. Celkem 43. 000,Příští neděli proběhne společná sbírka na úhradu nákladů spojených s budováním farního dvora.
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POHŘEB pana Vladimíra Vítka
Svátost smíření
Za Vladislava Kašného, vnučku Adélku, dvoje rodiče a bratra
Štěpána.
POHŘEB paní Olgy Šromové
Svátost smíření
Za + Vojtěcha Poláška, živou a zemřelou rodinu
Svátost smíření
Za + Jaroslava Jurču, živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci.
Svátost smíření
Za Antonína Rajnocha, živou a zemřelou rodinu.
Svátost smíření
Za + Jana a Štěpánku Hovorkovy a dceru Ludmilu Andrýskovu.
Svátost smíření
Za zemřelé rodiče Vašátovy, zemřelou dceru a Boží požehnání pro
celou rodinu.
Za Marii a Martina Kolkovy, za živou a zemřelou rodinu.
Za Vojtěcha a Jindřišku Malinovy, za zemřelé rodiče a za rodinu
Kaňovskou.
Za farnost.
Za + Annu a Františka Hrabcovy, za celou živou a zemřelou rodinu.
Za + Františka Vyorala a syna Františka, s prosbou o ochranu Boží za
živé příbuzné.
Za nedožitých 100 let Františky Rozsypálkové, manžela, živou a
zemřelou rodinu Rozsypálkovu a Pekařovu.

Prohlášení olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, ke zhoršující
se situaci pandemie covid-19 v naší zemi.
Počty nakažených covidem-19 rychle stoupají. Není to výzva ke strachu či panice, ale k větší důvěře
v Boží ochranu a pomoc, na kterou ovšem můžeme spoléhat jen tehdy, pokud se snažíme vidět
Božíma očima a plnit Boží přání. Snad je nová vlna pandemie výzvou k vážnému zamyšlení a lepšímu
nasměrování našich životů. Snad je to pozvání k větší ohleduplnosti k druhým. Vím, že téma očkování
rozděluje společnosti a nechci přispět k ještě většímu rozkolu. Očkování není samospasitelné, ale jak
je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá. Prosím
ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty,
kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat
s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým
dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro.
Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním, ale i dodržováním
hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele. Není třeba být úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradiční
skutky lásky v době adventní zařaďme i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým. Všem přeji
kousek radosti z dobrých skutků a z blízkosti Boha, kterou nabízí dobře prožitý Advent i svátky
Narození Páně.
+Jan Graubner, předseda ČBK

