
 

➢ POSTNÍ OBDOBÍ Popeleční středou 22.02. začíná postní období. 

 Postní doba je zaměřena k přípravě na slavení Velikonoc. V postní době 

 máme víc naslouchat Božímu slovu a věnovat se modlitbě. Tak se pro nás 

 postní doba stává přípravou na slavení velikonočního tajemství. Doba postní 

 trvá od Popeleční středy až do začátku mše na památku Večeře Páně na  

Zelený čtvrtek. Popeleční středa, kterou začíná postní doba, je všude dnem postu  

a podle Kodexu kanonického práva se jedná o půst zdrženlivosti masa, kterým je  

vázán každý křesťan starší 14 let a půst újmy, kterým jsou vázání všichni ve věku  

18-60 let. V ten den jsou věřící označováni popelem. (SSC čl. 109-110;) 

 

➢ POSTNÍ ZASTAVENÍ: téma – SLAVENÍ MŠE SVATÉ Po celou dobu 

  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.  

  

➢ FARNÍ KAVÁRNA BÍLOVICE Dnes po mši svaté Vás ženy z Bílovic  

 zvou do farní kavárny, v čajovně na faře v Bílovicích.  

 

➢ FARNÍ KAVÁRNA NEDACHLEBICE Zveme Vás do farní kavárny  

 do učebny pod kostelem v Nedachlebicích dnes po mši svaté.  

 Vaše příspěvky budou použity na obnovu kuchyňky pod kostelem.  

 

➢ SETKÁNÍ PRVOKOMUNIKANTŮ Děti, které se v tomto školním roce  

 připravují k prvnímu svatému přijímání zveme ke společnému prožití 

  sobotního dopoledne dne 18.3. od 9.30 do 11.00 na faře v Bílovicích  

 

➢ SBÍRKY BÍL – 6.562,- KNĚ – 3.810,- MIS – 8.560,- NED – 5.285,-  

 TOP – 10.734,- BŘE – 5.061,- Děkujeme za Vaši štědrost. 

 Dnes je sbírka „HALÉŘ SVATÉHO PETRA“  

 

 

                        „ Není lepšího léku na uzdravení tolika ran  

                      než právě srdce schopné milosrdenství.“ 

 

                                papež František  
 

 

 

 

      19.02. 2023                    7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ         www.farnostbilovice.cz 



 

POŘAD BOHOSLUŽEB od 20.02.2023 do 26.02.2023 
 

 

 

 

PO 20.02. Kněžpole 18.00 Za manžele Horňákovy, syna  

a živou a zemřelou rodinu 

ST 22.02. 

 

POPELEČNÍ 

STŘEDA 

Březolupy 17.30  

 

Nedachlebice 17.30  

 

Bílovice 19.00 Za Františka Lukašíka, rodiče 

z obou stran a za rodinu Kadlčíkovu 

Topolná 19.00 Za zemřelou Jiřinu Macháčkovu  

a za živou a zemřelou rodinu 

Kovářovu a Šumíčkovu 

ČT 23.02. Nedachlebice 18.00 Za zemřelého Františka Hanáčka, 

dvoje rodiče a za živou rodinu 

Topolná 18.00 Za zemřelé Blažeje, Marii a 

Ludvíka Foltýnovy a za duše  

v očistci 

PÁ 24.02. Bílovice  18.00 Za zemřelého Josefa Hájka, rodiče 

Hájkovy, Abrhámovy a za dar 

zdraví pro celou rodinu 

Březolupy 18.00  

 

NE 26.02. 

 

 

 

1. NEDĚLE 

POSTNÍ 

Mistřice 7.30 Za zemřelé Augustina Šuranského, 

manželku, syna, zetě a rodinu 

Kněžpole 7.30 Za zemřelé Annu Mléčkovou, 

manžela a syna, rodiče a za dar víry 

pro živou rodinu 

Topolná 9.00 Za zemřelé Antonína a Annu 

Zetíkovy, za živou a zemřelou 

rodinu 

Bílovice  9.00 Za zemřelé Viktorii a Miroslava 

Foltýnovy, vnuka Tomáše a za duše 

v očistci 

Nedachlebice 10.30 ZA FARNOST 

Březolupy 10.30 Na poděkování Pánu Bohu za dar 

života, zdraví a požehnání pro 

rodinu 
 

 

 

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


