
 
 

 

   POZOR ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB VE STŘEDU, ČTVRTEK, PÁTEK  

A V NEDĚLI. V TOMTO TÝDNU PROSÍME AKOLYTY O UKONČENÍ ADORACÍ 

 

MISIJNÍ CUKRÁRNA Zveme Vás na misijní cukrárnu dnes v 15.00 v čajovně na faře  

v Bílovicích. Podobné akce jsou organizovány i v Nedachlebicích a v Topolné po mši svaté. 

Výtěžek z akcí bude použit na Papežské misijní dílo. 

 

PODĚKOVÁNÍ Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem přičinili o ubytování a pobyt 

bohoslovců z Prešova. Tlumočíme poděkování nejen za farní tým ale i za představené semináře 

z Prešova a organizátory setkání.  

 

VZPOMÍNKA NA ZEMŘELÉ I letos budeme vzpomínat na všechny zemřelé a zvlášť na ty, 

kteří nás předešli na věčnost v uplynulém roce. V našich kostelích je zvykem dělat vzpomínkové 

tablo, kde budou umístěny jejich fotografie. Fotografie prosím doručte do sakristií kostelů 

nejpozději do příští neděle 30.10. 

 

FARNÍ KANCELÁŘ Příští týden bude provoz farní kanceláře jenom v pondělí.  

 

MŠE SVATÁ NA UKONČENÍ POUTNÍ SEZÓNY NA SVÁROVĚ V úterý 25.10. bude 

ve farním kostele v Březolupech v 18.00 slavená mše svatá, při které budeme zvláště prosit  

o mír a pokoj na Ukrajině.  

 

EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI Setkání ekonomické rady farnosti Bílovice se uskuteční 

v pondělí 31.10. od 19.00 v čajovně na faře.  

 

FARNÍ KALENDÁŘ Prosíme zájemce o farní kalendář, ať se zapíšou do seznamu  

v sakristii kostela. Poslední možnost je do neděle 30.10.  

 

ZASÍLÁNÍ FARNÍCH LISTŮ Zájemci o zasílání farních listů elektronickou formou ať se 

zaregistrují na web stránce farnosti. Tahle forma šetří peníze i životní prostředí.  

 

ZMĚNA ČASU Příští týden ze soboty na neděli 30.10. nastane změna času. Nastane tzv. 

zimní čas. Hodiny se v neděli posunou ze 3:00 na 2:00, co znamená, že budeme spát o hodinu 

déle 😊 

 

SBÍRKY BÍL – 4.854,- KNĚ – 2.760,- MIS – 3.570,- NED – 4.826,- TOP – 8.206,-  

BŘE – 6.405,- Děkujeme za Vaši štědrost!  Dnes je sbírka na misie. 

 

 

 

 

 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BÍLOVICE A BŘEZOLUPY 
 

FARNÍ LIST 
 

30. neděle v mezidobí – MISIJNÍ NEDĚLE 
 

23.10.2022 

 

www.farnostbilovice.cz 

http://www.farnostbilovice.cz/


 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB 24.10. – 30.10. 2022 
 

 

 
 

 

 

PO 24.10. Kněžpole 18.00 Za živou a zemřelou rodinu Fojtíkovu, 

Šupkovu, duše v očistci a požehnání pro 

živou rodinu 

ÚT 25.10. Svárov 18.00 Za poutníky a mariánské ctitele  

(mše svatá v Březolupech) 

ST 26.10. Zlámanec 17.00 Za zemřelé rodiče Sukupovy, kmotry  

a celou živou rodinu 

Mistřice 18.00 Za zemřelou Jarmilu a Miloslava 

Mikulkovi, dvoje rodiče  

a živou rodinu 

ČT 27.10. Topolná 17.00 Za zemřelou rodinu Janečkovu, Bělovskou 

a celou živou rodinu 

Nedachlebice 18.00 Na poděkování za milosti a ochranu 

v životě, za zemřelého manžela, živou  

a zemřelou rodinu a duše v očistci 

PÁ 28.10. Březolupy 17.00 Za zemřelé Jana a Štěpánku Hovorkovy  

a dceru Ludmilu Andrýskovu 

Bílovice 18.00 Za zemřelé Libuši a Václava Vlkojanovy, 

oboje rodiče, zetě Miroslava a duše  

v očistci 

SO 29.10. Kněžpole 13.00 Žehnání práva 

Svárov  14.00 Za občany Svárova a hodovou mládež  

 

NE 30.10. 

 

31. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

Mistřice 7.30 ZA FARNOST 

Kněžpole 10.30 Za občany Kněžpole a hodovou mládež 

Bílovice 9.00 Za zemřelé rodiče Hanáčkovy, živou  

a zemřelou rodinu Dostálkovu a duše  

v očistci 

Topolná 9.00 Na poděkování za přijatá dobrodiní 

s prosbou o dar zdraví 

Nedachlebice 7.30 Za živé a zemřelé členy živého růžence 

Březolupy 10.30 Za zemřelé rodiny Hubáčkovu, 

Gregorovu, Skokánkovu, Bělotovu  

a duše v očistci 


