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RORÁTNÍ MŠE SVATÉ

Srdečně vás zveme ke slavení rorátních mší svatých, které nás budou doprovázet
po celou dobu adventní.
„ADVENTNÍ KINDERHLEDÁNÍ“ Pro děti a jejich rodiny jsme připravili na letošní
dobu adventní hru s názvem „ADVENTNÍ KINDERHLEDÁNÍ.“ Každý den ráno
se objeví na webových stránkách a na facebooku farnosti Bílovice místo, kde
bude ukryto malé žluté plastové vajíčko. Vše se bude odehrávat na území
farnosti Bílovice a Březolupy (včetně všech obcí, které do těchto farností patří).
Vaším úkolem bude vajíčko najít a zapsat si slovo, které v něm bude ukryto.
Na oznámená místa můžete putovat i zpětně, vajíčka tam budou umístěna po
celou dobu hry. Ti, kteří budou mít více než polovinu nalezených vajíček a textu,
se mohou zapojit do slosování o zajímavé ceny, které proběhne na slavnost
Ježíškových narozenin – 25. 12. 2020. Lístek se zapsaným textem, který budete
hledat, spolu se jménem vaší rodiny a tel. číslem na vás, můžete odevzdávat
do 23. 12. do 19:00 do poštovní schránky u fary, či přímo na faru v Bílovicích.
Prosíme, abyste umístěná vajíčka neodnášeli ze stanovišť!
Děkujeme a přejeme šťastné adventní hledání.

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 zapsáni. (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).

ROZŠÍŘENÝ POŘAD BOHOSLUŽEB
Pro dobu adventní jsme navýšili počet mší svatých. Vytvořila se tak příležitost
k úmyslům. Kdo byste měli zájem, volejte, prosím, v úřední dny na faru.

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.

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.

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

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.

ZAPISOVÁNÍ INTENCÍ
Proběhne v sobotu 5. prosince od 9:00 na faře v Bílovicích, od 9:00 v sakristii
v Nedachlebicích, od 9:00 v přístavbě v Topolné, od 9:00 na faře v Březolupech.

MODLITEBNÍ MOST
Každý všední den, kromě úterý, se můžete přidat k modlitbě růžence
prostřednictvím on-line přenosu z Nedachlebic ve 20.00.

SBÍRKY
Od 21. 11. do 27. 11. 2020
Bílovice: v hotovosti 13.870,-; účtem 2.000,Topolná: v hotovosti 2.650,-; účtem 5.500,Březolupy: v hotovosti 5.610,-; účtem 1.500,-

P O Ř A D B O H O S L U Ž E B 30. listopadu - 6. prosince 2020
Den

PO
30. 11.

ST
2. 12.

Liturgická
oslava

Svátek
sv. Ondřeje,
apoštola

Středa
po 1. neděli
adventní

Místo

Čas

Úmysl

BŘEZOLUPY

6:30

Za ochranu a úctu k životu
od početí až do přirozené smrti

BÍLOVICE

6:30

Za † synovce Karla a Jendu
a Boží požehnání pro živou rodinu

KNĚŽPOLE

18:00

MISTŘICE

18:00

BŘEZOLUPY

6:30

Za Rudolfa a Annu Samsonkovy
a DO

BÍLOVICE

6:30

Za Ludmilu Kubíkovu, manžela,
rodiče z obou stran a * rodinu

ZLÁMANEC

18:00

Za † Jarmilu Krystýnovu
a * a † rodinu

TOPOLNÁ

18:00

BÍLOVICE

6:30

Bohoslužba slova pro děti

Za 60 let života, za Annu Jurkovskou
při 20. výročí úmrtí, za její syny
NEDACHLEBICE
Milana a Pavla a za * rodinu
(on-line)
Zlámalíkovu

6:30

ČT
3. 12.

Sv. Františka
Xaverského,
kněze

TOPOLNÁ
NEDACHLEBICE

PÁ
4. 12.

SO
5. 12.

NE
6. 12.

První pátek
v měsíci

První sobota
v měsíci

2. neděle
adventní

6:30

Za † Stanislava Hubáčka,
* a † rodinu a DO

18:00
(on-line)

TOPOLNÁ

18:00

KNĚŽPOLE

6:30

Za † Vladimíra Kaňovského,
syna Marka za * a † rodinu
Bačovskou a Kaňovskou a DO

MISTŘICE

6:30

Za Marii a Ignáce Malinovy,
zetě a DO

BŘEZOLUPY

18:00

Za † Josefa a Štěpánku Hoferkovy,
dva syny a * rodinu

BÍLOVICE

18:00

Za † Jiřího Ondrůška, otce,
* a † rodinu

BÍLOVICE

7:00

Za Miroslava Kaňovského, zetě
Jendu, rodiče, sourozence a * rodinu

MISTŘICE

Za † Antonii Stašovu,
dva manžele, rodiče a DO

KNĚŽPOLE

Za † Milana a Martina Hrubošovy,
za † Marii a Zdražilovu, syna
Vlastimila, za * a † rodiny z obojí
strany a DO

BÍLOVICE

9:00
(on-line)

Za farníky a dobrodince farnosti

TOPOLNÁ

Za Ludmilu, Bohuslavu a Josefa
Dohnalovy, za celou * a † rodinu

NEDACHLEBICE

Za † Jaroslava Jurču,
† rodiče z obou stran s prosbou
o dar víry a dar zdraví a za DO

BŘEZOLUPY

Za † Ludvíka Hubáčka, dceru Ivanu
a dar zdraví pro celou rodinu

