
 

 

 

 

POHŘEB pana Františka Šuranského z Mistřic bude ve středu 16.2. v 14.30 h.  

ve farním kostele v Bílovicích. 

ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ MŠI SVATÝCH (Nedachlebice, Mistřice a Březolupy) Stále si můžete nechat zapisovat úmysly 

mší svatých na měsíce březen a duben. 

PÁTEČNÍ MŠE SV. S PROMLUVOU PRO DĚTI: Děti našich farností zveme k účasti na pátečních mší svatých. Během 

slavení „mše svaté pro děti“ je v rámci bohoslužby slova připravena promluva přizpůsobená dětským posluchačům.  

SETKÁNÍ NAD PÍSMEM SV. Zveme vás ke společnému rozjímání a modlitbě nad Božím slovem, tentokrát ve čtvrtek 

17.2. na faře v Březolupech v 19.30 h.  Zvláště jsou zváni lektoři naší farnosti. 

 SYNODÁLNÍ CESTA SPĚJE KE KONCI V tomto měsíci synodální skupinky postupně uzavírají první fázi svého setkávání. 

Vznikají závěrečné zprávy, které obsahují impulsy pro nový život církve a naší farnosti. Prosíme, doprovázejme se 

v tomto období modlitbou. Po sv. přijímání se opět budeme společně modlit přímluvu za synodu. 

NEDĚLNÍ MŠE S PROMLUVOU PRO PRVOKOMUNIKANTY A JEJICH RODINY Druhou neděli v měsíci budou tematické 

promluvy pro prvokomunikanty o mši svaté a svátostech. Prosíme Vás o modlitbu za tyto děti a jejich rodiny.  

MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA Ministrantská schůzka proběhne v pátek 18.2. od 16.30 na faře v Bílovicích. 

SBÍRKY Bíl 5.152; Kně 2.140; Mis 2.911; Ned 5.925; Top 5.637; Bře 4.613;  

Srdečně děkujeme všem za projevenou štědrost. 

SPOLEČNÁ SBÍRKA NA FARNOST proběhne příští neděli 20.2.2022 

Připravujeme projekt výstavby nových WC na Svárově. Předpokládané výše nákladů představuje částku cca 

200.000,- Nové WC bychom chtěli vystavět do začátků letošní poutní sezóny. 

POŘAD BOHOSLUŽEB 

PO 
14.2. 

Kněžpole 18.00 Za + Antonína a Marii Bečicovy, syna Antonína, živou a zemřelou rodinu  
a za duše v očistci 

ST 
16.2. 

Mistřice 17.00 Za živou a zemřelou rodinu Belantovu, Bodlákovu a duše v očistci 

Zlámanec 18.00 Za živou a zemřelou rodinu Sukupovu a za duše v očistci 

ČT 
17.2. 

Topolná 17.00 Za zemřelé Oldřicha Ostrožíka  
a Zdeňka Malinu 

Nedachlebice 18.00 Za zemřelého Františka Hanáčka, dvoje rodiče a živou rodinu 

PÁ 
18.2 

Bílovice 18.00 Za + Karlu Vymyslickou, syna Ondřeje, za živou a zemřelou rodinu a duše  
v očistci 

Březolupy 18.00 Za rodinu Žiškovu a Gajdůškovu  
a za duše v očistci 

 
NE 
20.2. 
7. NEDĚLE 
V 
MEZIDOBI 

Mistřice 7.30 Za Augustina Šuranského, manželku, syna, Jaromíra Schöna a živou  
a zemřelou rodinu 

Kněžpole 7.30 Za + Jiřinu a Josefa Kadlčíkovy, + syna Josefa, živou a zemřelou rodinu  
a duše v očistci 

Bílovice 9.00 Za + manžela Františka Hájka, za zemřelou rodinu Hájkovu, Elfmarkovu a 
za živou a zemřelou rodinu 

Topolná 9.00 Za zemřelou a živou rodinu Hoferkovu, Burešovu, Sklenářovu  
a duše v očistci 

Nedachlebice 10.30 Na poděkování za dožití 70 let s prosbou o dar víry a zdraví  
do dalších let 

Březolupy 10.30 Za + Josefa Tomaštíka, za celou živou a zemřelou rodinu 

Posunutý začátek mší svatých ve středu a ve čtvrtek z důvodu,    že O. Tomasz bude tenhle 

týden na exerciciích !!!  
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