
 

 

 

 

 

 

 
 

 

SVATOVÁCLAVSKÁ SLAVNOST S BURČÁKEM A VÍNEM V BŘEZOLUPECH 

V předvečer svátku sv. Václava, úterý 27.9. od 17.00 Vás zveme na ochutnávku burčáku, 

ochutnávku a prodej vín z vinařství Šebesta a přátelské posezení na faru a farní zahradu do 

Březolup. Alko, nealko a pochoutky z grilu vám budou nabízeny za přívětivé ceny. Výtěžek bude 

použitý na podporu farnosti Březolupy. 
 

ADORACE Ve středu 28.9. na slavnost sv. Václava nebudou adorace a mše svaté budou podle 

rozpisu v 17.00 a v 18.15. 
 

FARNÍ SBOR BÍLOVICE Oznamuje, že ve středu 28.9. nebude zkouška a od října se sbor bude 

scházet ke zkoušce každou středu od 19.00 v čajovně na faře v Bílovicích a rádi přivítají  

i nové zájemce o zpěv.   
 

FARNÍ KAVÁRNA BÍLOVICE Zveme Vás do farní kavárny v novém období, která se 

uskuteční v neděli 9.10. po mši svaté v čajovně na faře. Občerstvení zajišťuje farní sbor z Bílovic.   
 

SPOLEČENSTVÍ DĚTÍ BŘEZOLUPY Po páteční dětské mši svaté v Březolupech probíhá 

na faře vždy 1x za 14 dnů setkání společenství dětí farnosti Březolupy. Program pro děti 

připravují maminky společně s mládeží. Zveme všechny, kdo by se chtěli připojit a pomoci            

s organizací. 
 

MŠE S PROMLUVOU PRO DĚTI Mše s promluvou pro děti ve farních kostelích v Bílovicích  

a Březolupech, každý pátek v 18.00. 
 

UBYTOVÁNÍ BOHOSLOVCŮ Prosíme rodiny, které jsou v rámci česko-slovenského setkání 

na Velehradě ochotné přes víkend 14.-16.10. ubytovat bohoslovce, ať se přihlásí na faře 

v Bílovicích v úředních hodinách.  
 

SPOLČO MLADÝCH První spolčo mladých v novém školním roce se uskuteční v pátek 7.10. 

od 19.00 v klubovně na faře v Bílovicích.  
 

DIVADELNÍ VYSTOUPENÍ Soubor dětí a mládeže ze Zašové vás zve na vystoupení,  

které se uskuteční v neděli 9.10. v 15.00 v kostele v Nedachlebicích.  
 

MODLITBA ZA NOVÉHO ARCIBISKUPA Před každou mší svatou se modlíme modlitbu  

za nového olomouckého arcibiskupa. Text modlitby najdete v lavicích a na stolečku v zadní části 

kostela.  
 

OHLÁŠKY PŘED SVATBOU Svátost manželství hodlají uzavřít 8.10.2022 v Uherském 

Hradišti Jakub Foltýn, Topolná 480 a Kristýna Tymonová, Bílovice 266. Kdo by věděl o nějaké 

překážce, která by bránila tomuto sňatku, nechť to oznámí na farním úřadě.  
 

FARNÍ KANCELÁŘ Příští týden bude provoz farní kanceláře z důvodu dovolené jen v pondělí. 
 

SBÍRKY BÍL – 13.226,- KNĚ – 5.350,- MIS – 4.710,- NED – 19.513 ,- TOP – 9.591,-                 

BŘE – 6.138,-  Děkujeme za vaši štědrost! 
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POŘAD BOHOSLUŽEB 26.9. – 2.10. 2022 

 
 

PONDĚLÍ 26. 9. Kněžpole 18.00 Za zemřelého Aloise Kašného, rodiče Kašné 

a Novotné a za živou rodinu 

 

STŘEDA 28. 9 

SLAVNOST  

SV. VÁCLAVA 

Březolupy 17.00 Za živou a zemřelou rodinu Hobáčkovu, 

Čagánkovu, Michalčíkovu a za duše v očistci 

Bílovice  18.15 Za zemřelé Františku a Leopolda Müllerovy, 

zetě a živou rodinu 

Topolná  17.00 Za zemřelou Marii Jurčíkovu, manžela a za 

živou a zemřelou rodinu 

Nedachlebice 18.15 Za zemřelé rodiče Pavelkovy a Peškovy, za 

zemřelou Františku Mikulcovu a duše v 

očistci 

ČTVRTEK 29. 9. Nedachlebice 17.00 Za živé a zemřelé spolužáky, kteří opustili 

základní školu v roce 1964 

Topolná 18.00 Za zemřelého Vojtěcha Foltýna, zemřelé 

rodiče a živou a zemřelou rodinu 

PÁTEK 30. 9. Březolupy 17.00 Za zemřelé Josefa a Marii Smolkovy, za 

zemřelé Josefa a Boženu Useinovy, za sestru 

Janu a za celou živou a zemřelou rodinu 

Bílovice 18.00 Za zemřelou Marii Blahovu, manžela, syna, 

zetě a za živou rodinu 

 SO 1.10. Bílovice 13.00 Žehnání práva 

 

NE 2.10. 

 

27. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

Mistřice 7.30 Za zemřelého P. Jaroslava Huslíka a 

všechny kněze, kteří působili v naši farnosti 

Kněžpole 7.30 Za živé a zemřelé šedesátníky z Kněžpole 

Bílovice 9.00 Za občany z Bílovic a Včelar a hodovou 

mládež a za celou naši farnost 

Topolná 9.00 Za živé a zemřelé pětasedmdesátníky  

z Topolné 

Nedachlebice 10.30 Za ročník 54 a 55, za živé a zemřelé 

spolužáky a duše v očistci 

Březolupy 10.30 Za zemřelé Annu a Josefa Postavovy, živou 

a zemřelou rodinu a duše v očistci 


