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SETKÁNÍ RODIČU PRVOKOMUNIKANTŮ
Setkání rodičů dětí, které se připravují k 1. sv. přijímání se uskuteční zítra v pondělí 20. 6. v 19.00
v kostele v Bílovicích. Setkání je důležité, rodičům budou předány všechny zásadní informace
k závěrečné části přípravy.
AUTOBUS NA KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ
Náš jáhen František přijme 25.6. v Olomouci kněžské svěcení. Na tuto nádhernou událost jste všichni
srdečně zváni. Odjezd autobusu: 7.00 z Bílovic z točny. Jízdné ve výši 250,- se bude vybírat
v autobusu. Stále jsou volná místa, zájemci se mohou přihlašovat ve farní kanceláři.
POZVÁNÍ NA MEZIFARNÍ DEN PŘÍŠTÍ NEDĚLI 26.6.
Přijměte srdečné pozvání ke slavnosti celé naší farnosti. 9.30 – žehnání zvonu u věže farního kostela
v Bílovicích; 10.00 – slavení mše svaté v parku ze Slavnosti Narození sv. Jana Křtitele. Po mši sv. je
pro vás připravený bohatý program a pestré občerstvení. K příležitosti historické události, zavěšení
nového zvonu, budete mít příležitost zakoupit si pamětní zvoneček vytvořený v dílně Zvonařství
Ditrichová – cena pamětního zvonečku je 450,• MISIJNÍ STÁNEK V RÁMCI MEZIFARNÍHO DNE Prosíme ochotné ženy, které by
mohly upéct koláč, buchtu nebo trvanlivější pečivo na Misijní stánek. Ten bude přístupný na
mezifarním dnu po mši svaté, kde si můžete zakoupit i jiné výrobky, které vyrobily děti.
Výtěžek bude poslán na Papežské misijní dílo dětí. Více informací o předání upečených koláčů
u Kristýny Kaňovské 734 795 630, nebo Ladislavy Bořutové 739 202 566.
• PROGRAM PRO DĚTI Během odpoledne mezifarního dne bude organizovaný program pro
děti, který připravili mladí z naší farnosti.
FARNÍ NEJEN SCHÓLOVÝ TÁBOR 2022
Děti naší farnosti jsou zvané na tábor, který se uskuteční od 25. do 30. července. Přihlášky a podrobné
informace najdete na webových stránkách farnosti („aktuálně“) nebo u Veroniky Novákové.
KROJOVANÁ VELEHRADSKÁ POUŤ 5. ČERVENCE
Ze zvacího dopisu pořadatelů poutě … Zveme také vás, kteří usilujete o zachováváni naších národních
tradic a jste ochotni přijít podpořit letošní Národní pouť v tradičním kroji. Rádi bychom tak ještě více
prohloubili tradici našich předků, kteří v minulosti putovali na naše národní moravské poutní místo
v kroji, aby ukázali jeho jedinečnost… U kaple Cyrilka bude pro přihlášené vytvořené zázemí s
možností převlečení do krojů. Poté bude následovat společný průvod k oltáři na nádvoří baziliky. Pro
krojované jsou zajištěny místa v blízkosti tribuny. Mše svatá je přenášena Českou televizí. Po
přihlášení obdržíte organizační informace (k možnosti parkování a vjezdu na Velehrad). odkaz pro
přihlášení: Krojovaní Velehrad 2022 - Velehrad 2022 - Dny lidí dobré vůle 4. - 5. července 2022
PÁTEČNÍ MŠE SVATÉ PRO DĚTÍ
V pátek nebude mše svatá pro děti. Páteční mše svaté s promluvou pro děti budou pravidelně slaveny
až následující školní rok.
SBÍRKY
BÍL 8.011; KNĚ 2.350; MIS 3.155; TOP 7.290; BŘE 5.730; NED 5722; Příští neděli – mezifarní den,
proběhne společná sbírka na opravy farního kostela v Bílovicích (sanace zdiva). Dnešní sbírka
zůstává v jednotlivých obcích.

POŘAD BOHOSLUŽEB
PROSÍM, VĚNUJEME POZORNOST PŘEHLEDOVÉ TABULCE. V TOMTO TÝDNU
NÁS ČEKÁ MNOHO ZMĚN V POŘADU BOHOSLUŽEB
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Za rodiče Bohumilu a Vladimíra Burdovy,
syna Ladička, živou a zemřelou rodinu a
duše v očistci
18:00 Za zemřelé Annu a Antonína Vašíčkovy,
zemřelou rodinu a za duše v očistci
18.00 Za zemřelého Miroslava Říhu, manželku a
dvoje rodiče
18.00 Za zemřelého Jana Ondrašíka, rodiče a
živou rodinu
18.00 Za zemřelého Otakara Lysoňka, rodiče
z obou stran, na poděkování za zdraví pro
živou rodinu
18.00

Za zemřelé rodiče Emílii a Františka
Hoferkovy a jejich syna Františka
Za zemřelého Miroslava Foltýna, vnuka
Tomáše a za živou a zemřelou rodinu
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Bílovice
10.00

Mše svatá slavena ze
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NAROZENÍ SV. JANA
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Mše svatá ZA FARNOSTI Bílovice a
Březolupy. Eucharistie bude slavena
v zámeckém parku v Bílovicích.

