
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

➢ POSTNÍ OBDOBÍ – KŘÍŽOVÉ CESTY V postním období se budeme scházet  

 na pobožnostech křížových cest v týdnu přede mší svatou a v neděli odpoledne 

 v jednotlivých kostelích našich farností podle domluvy místního společenství farníků.  

 Nedělní pobožnosti budeme vyhlašovat na nedělních mších. Prosíme o aktivní 

  účast ministranty, děti a jejich rodiče (obzvlášť děti, které se připravují k prvnímu 

  Svatému přijímání), seniory, kostelníky a akolyty, modlitbová společenství – růžence,  

 matek, rodin …archy k zapisování vedení křížových cest najdete v sakristiích.  
 

➢ POSTNÍ ZASTAVENÍ: téma – SLAVENÍ MŠE SVATÉ V době postní Vám 

 nabízíme čtyři katecheze (1.3., 8.3., 15.3. a 22.3.) na téma slavení mše svaté. 

  V kostele v Nedachlebicích od 19.30 do 20.30. UŽ NEJBLIŽŠÍ STŘEDU! 

 

➢ POSTNÍ ALMUŽNA K účasti na starobylé postní tradici – almužně – se můžeme 

 připojit i my. Princip je jednoduchý. Peníze za požitky, které si během postního 

  období odřeknete, vložíte do papírové pokladničky, tzv. postničky, která je 

  k dispozici v kostele. Suma, kterou si odepřete, pomůže jiným. Postní krabičku 

  přinesete do kostela na Zelený čtvrtek, jako součást obětních darů.  

 Tyto prostředky se ve spolupráci s Charitou využijí na sociální pomoc potřebným. 
 

➢ PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI Od středy 01. března do pátku 03. března 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. 
 

➢ SPOLČO SENIORŮ Setkání spolča seniorů se uskuteční ve čtvrtek 02. března  

 od 9.00 v čajovně na faře v Bílovicích.  
 

➢ SETKÁNÍ MINISTRANTŮ Schůzka ministrantů se uskuteční v pátek 03. března 

 od 16.00 na faře v Bílovicích.  
 

➢ ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ MŠÍ SVATÝCH Jsou pro vás připraveny zapisovací 

archy na období duben–červen 2023. Mše svaté si můžete nechat zapsat po celý 

měsíc březen v sakristiích. Od dubna telefonicky, nebo ve farní kanceláři. 
 

➢ SETKÁNÍ PRVOKOMUNIKANTŮ Děti, které se v tomto školním roce   

 připravují k prvnímu svatému přijímání zveme ke společnému prožití 

  sobotního dopoledne dne 18. března od 9.30 do 11.00 na faře v Bílovicích.  
 

 

 

      26.02.2023                          1. NEDĚLE POSTNÍ                www.farnostbilovice.cz 



 
 

 

➢ SBÍRKY BÍL – 12.815,- KNĚ – 10.579,- MIS – 7.430,- NED – 7.309,-  

 TOP – 19.040,- BŘE – 8.110,- Děkujeme za Vaši štědrost. 

 Příští týden bude sbírka na sanaci zdiva farního kostela v Bílovicích.  

                             

POŘAD BOHOSLUŽEB od 27.02.2023 do 05.03.2023 
 

PO 27.02. Kněžpole 18.00  

 

ST 01.03. Zlámanec  17.00 Za zemřelé rodiče Vítkovy, Křenovy, 

syna Josefa, sestru Marii a celou živou 

rodinu 

Mistřice 18.00 Za zemřelou Ludmilu Zatloukalovu, 

syna a za Josefu a Františka 

Kolaříkovy a za vnuka 

ČT 02.03. 

 

Nedachlebice  18.00  

 

Topolná 18.00  

 

PÁ 03.03.  

 

Bílovice 18.00 Za zemřelou Janu Gevěrovu                 

a za duše v očistci 

Březolupy 18.00 Za zemřelé Ludmilu a Metoděje 

Hoferkovy, živou a zemřelou rodinu 

NE 05.03. 

 

 

 

2. NEDĚLE 

POSTNÍ 

Mistřice 7.30 Za Antonii Staškovu, dva manžele  

a za duše v očistci 

Kněžpole 7.30 Za rodiče Malinovy, za Josefa 

Kaňovského a živou a zemřelou rodinu 

Topolná 9.00 Za Marii Pekařovu, oboje rodiče               

a za živou a zemřelou rodinu 

Bílovice 9.00 ZA FARNOST 

Nedachlebice 10.30 Na poděkování za dar života s prosbou 

o Boží požehnání pro celou rodinu 

Březolupy 10.30 Za zemřelého Josefa Tomáštíka, dvoje 

rodiče a celou živou a zemřelou rodinu 
 

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

 

„ Ježíš nás miluje takové, jací jsme, s našimi vlohami i s našimi  

slabostmi a postiženími, ať už jsme v plné nebo špatné kondici.  

Protože autentická láska přijímá druhého takového, jaký je,  

a ne takového, jaký by měl být podle našich představ.  

Láska nikoho nehází do odpadu.“ 
    

                                                                                                                  papež František  


