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KAVÁRNA V NEDACHLEBICÍCH
Dnes po mši sv. jste srdečně zváni do kavárny s požehnáním nové učebny pod kostelem.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
Od středy 31.8. do pátku 2.9. bude v místech, kde jsou mše svaté příležitost ke sv. smíření od
17.00. Od 17.00 bude vystavena Nejsvětější Svátost a v 17.45 bude společné zakončení adorace.
POUŤ V BÍLOVICÍCH
Příští neděli 4.9. bude v Bílovicích „Andílková pouť“, při této příležitosti bude požehnána
zrenovovaná hrobka rodu Logothetty na místním hřbitově.
ŽEHNÁNÍ AKTOVEK
V neděli 4. září budeme ve všech kostelích při mši svaté žehnat aktovky dětí a žáků našich škol.
NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH
Budeme navštěvovat naše nemocné: v týdnu od 7.9. do 9.9.: ST v Mistřicích a Kněžpoli,
ČT v Topolné a Nedachlebicích; PÁ v Bílovicích, Včelarech; Březolupech, Zlámanci a na
Svárově.
SETKÁNÍ DĚTÍ, KTERÉ SE PŘIPRAVUJÍ K 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ
V sobotu 10.9. proběhne setkání dětí, které se tento rok připravuji k 1. sv. přijímání. Začátek
v 9.30 na faře a předpokládaný konec v 11.00.
Nácvik slavnosti a příprava kostela bude v sobotu 17.9.
od 9.00 v Bílovicích, Topolné a Kněžpoli a od 10.30 v Březolupech a Nedachlebicích.
První svatá zpověď pro děti i pro rodinné příslušníky bude v týdnu od 12.9. do 16.9.:
PO – po mši svaté Kněžpole, ST – od 18.45 Bílovice,
ČT – po mši svaté Topolná a Nedachlebice, PÁ – po mši svaté Bílovice a Březolupy.
SETKÁNÍ RODIČŮ
Setkání rodičů dětí, které jdou k 1. svatému přijímání v Bílovicích se uskuteční ve čtvrtek 8.9.
od 19.30 v čajovně na faře.
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
Prosíme rodiče, aby nezapomněli přihlásit své děti na výuku náboženství ve škole.
Výuka náboženství je součástí katolické formace dětí a mládeže a je nezbytná k přijímání
svátostí. Výuka na školách začne v týdnu od 12. září 2022 podle rozvrhu jednotlivých škol.
ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ
V sakristiích kostelů si můžete zapisovat úmysly na měsíce říjen až prosinec 2022.
SETKÁVÁNÍ BÍLOVSKÉHO SBORU
Pravidelné schůzky chrámového sboru z Bílovic budou i v nové sezóně každou středu od 19.30
v čajovně na faře v Bílovicích.

SCHOLA BÍLOVICE ZVE NOVÉ ČLENY
Schola z Bílovic zve do svých řad nové členy od 3. třídy základní školy. Schola se schází
pravidelně každý pátek od 16.30 v čajovně na faře v Bílovicích.
PRVNÍ SETKÁNÍ SPOLČA SENIORŮ
První setkání seniorů bude ve čtvrtek 15.9. od 9.00 na faře v čajovně.
PRVNÍ MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA
První setkání ministrantů bude v pátek 23.9. od 16.00 na faře.
SBÍRKY za měsíc srpen (do 21.8.)
Sbírky v srpnu: BÍL – 19.529.- KNĚ – 10.040, - MIS – 12.940, - NED – 57.814, - TOP – 32.840,
- BŘE – 20.673, - Děkujeme za vaši štědrost.
Příští neděli 4. září proběhne společná sbírka na projekt sanace zdiva farního kostela v Bílovicích.
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PONDĚLÍ 29.8.

-

-

-

ÚTERÝ 30.8.

-

-

-

STŘEDA 31.8.

Mistřice

ČTVRTEK 1. 9.

PÁTEK 2. 9.

Nedachlebice

18.00 Za zemřelé Františka a Marii Hrdinovy

Bílovice

18.00 Za zemřelé Vladimíra a Marii Zajícovy, rodiče
a sourozence
18.00 Za zemřelého Jaroslava Janáta

Březolupy

Kněžpole
NEDĚLE 4. 9.

V MEZIDOBÍ

18.00

Topolná

Mistřice

23. NEDĚLE

18.00 Za zemřelé rodiče Janečkovy a Vašíčkovy,
za živou a zemřelou rodinu

Nedachlebice

7.30 ZA FARNOST
7.30 Za zemřelé rodiče Kleinovy, Kadlčíkovy,
zemřelého syna, duše v očistci a Boží ochranu
pro živou rodinu
9.00

Topolná

9.00 Poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní
s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání

Bílovice

10.30 Za živé a zemřelé občany Bílovic, za rodinu
Logothetty, s prosbou o pokoj mezi národy

Březolupy

10.30 Za živé a zemřelé šedesátníky

