
 

➢ POZVÁNÍ NA KONCERT ZVONKOHRY Srdečně Vás zveme na netradiční Tříkrálový 

koncert zvonkohry, který se uskuteční dnes 08. ledna od 15.00 v kostele sv. Cyrila a Metoděje 

v Nedachlebicích. 

 

➢ NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH Nemocné budeme z pastoračních důvodů navštěvovat  

 v týdnu od 18. – 20. ledna a budeme zároveň udělovat svátost pomazání nemocných.  

 Prosíme koordinátory v jednotlivých obcích o zpřesnění seznamů a případné doplnění  

 o nemocné, ke kterým se doposud nechodí. 

 

➢ PRAVIDELNÉ ADORACE Pravidelné adorace v našich farnostech  

se obnovují od pondělí 9.ledna. V příštím týdnu prosíme o ukončení adorací akolyty.  

 

➢ VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ od 09. do 13. ledna nebude z technických a pastoračních důvodů  

výuka náboženství ve třídách, kde vyučuje otec František. 

 

➢ FARNÍ PLES Srdečně Vás zveme na farní ples, který se uskuteční v sobotu 21. ledna od 19.30  

v Topolné v areálu Bůrovce. Cena je 150,- Kč na osobu. 

  

➢ TOMBOLA NA FARNÍ PLES Všichni zájemci o darování cen do tomboly můžou přinést  

 své dary do farní kanceláře v úředních hodinách nejpozději do středy 18. ledna nebo do sakristií  

  kostelů nejpozději do neděle 15.ledna.  

 

➢ SBÍRKY BÍL – 7.795,- KNĚ – 4.950,- MIS – 3.695,- NED – 8.304,- TOP – 12.090,-  

 BŘE – 10.286,-   

 Děkujeme za Vaši štědrost!  
 

 

 

 

 

 

 

 

"Nemůžeme sebe samotné v tichosti držet zavřené ve farnostech, 

v našich komunitách, když tolik lidí čeká na evangelium. 

              Nestačí jen otevřít dveře – musíme jimi projít a setkávat se s lidmi!" 
 

                                                                                                   papež František  
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POŘAD BOHOSLUŽEB 09.01.2023 – 15.01.2023 

 

PO 09.01. Kněžpole 18.00 Za zemřelé Marii a Ladislava 

Šobáňovy, živou a zemřelou 

rodinu a za duše v očistci 

ST 11.01. Zlámanec 17.00  

 

Mistřice 18.00 Za živé a zemřelé členky 

Společenství živého růžence                 

a ctitelky Panny Marie 

ČT 12.01. Nedachlebice  17.00 Za Bohumilu a Antonína 

Juřenovy, rodiče z obou stran,             

za Karla Laszcewského, za živou   

a zemřelou rodinu 

Topolná 18.00 Za zemřelého Josefa Buráně,  

za rodiče z obou stran, s prosbou             

o požehnání pro živou rodinu 

PÁ 13.01. Březolupy 17.00 Za zemřelého Františka Talaše, 

zemřelou rodinu a duše v očistci 

Bílovice  18.00 Za zemřelé Františka a Marii 

Janků, syna Antonína, živou             

a zemřelou rodinu Janků                       

a Dohnalovu 

NE 15.01. 

 

 

2. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

Mistřice 7.30 Za zemřelou Marii Trojkovu, 

manžela, za živou a zemřelou 

rodinu Trojkovu a Luběnovu 

Kněžpole 7.30 Za zemřelého Jaroslava Gajdůška, 

rodiče, za živou a zemřelou rod. 

Topolná 9.00 Za živou a zemřelou rodinu 

Gbelcovu 

Bílovice 9.00 Za zemřelého Zdenka Flekače, 

jeho sourozence a živou rodinu 

Nedachlebice 10.30 Za Miroslava Zavackého  

při příležitosti 60 narozenin 

Březolupy 10.30 ZA FARNOST 

 
          

 

Volné úmysly mší na příští týden si můžete zapsat v sakristii jednotlivých kostelů !!! 

 


