
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

➢ NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH V BŘEZNU Nemocné budeme navštěvovat 

 podle rozpisu:  

▪ KNĚŽPOLE – STŘEDA 08. března               

▪ TOPOLNÁ, NEDACHLEBICE – ČTVRTEK 09. března 

▪ BÍLOVICE, VČELARY – PÁTEK 10. března  

▪ BŘEZOLUPY, SVÁROV, ZLÁMANEC – PÁTEK 10. března 

▪ MISTŘICE – PONDĚLÍ 13. března 
 

➢ POSTNÍ ZASTAVENÍ 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. DRUHÉ SETKÁNÍ UŽ NEJBLIŽŠÍ STŘEDU!  
 

➢ FARNÍ KANCELÁŘ V příštím týdnu bude farní kancelář z důvodu čerpání  

 dovolené zavřená. Opět k dispozici Vám bude od pondělí 13. března 2023. 
 

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

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

 podle domluvy místního společenství farníků. 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 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 

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

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

➢ FARNÍ KAVÁRANA Srdečně Vás zveme do farních kaváren v neděli 19. března 

 po mši svaté v Bílovicích (připravují rodiny dětí, které se připravují k 1.přijímání 

  z Bílovic a Včelar) i po mši svaté v Nedachlebicích (v režii mužů z Nedachlebic).  
 

➢ SETKÁNÍ PASTORAČNÍCH RAD V pátek 24. března v 19.00 se uskuteční 

 setkání velké pastorační rady Bílovice a Březolupy s děkanem P. J. Říhou 

  v rámci vizitace farnosti. Zváni jsou i členové malých pastoračních rad farností.  
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➢ 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.  

 

➢ SBÍRKY BÍL– 9.023,- KNĚ – 3.250,- MIS – 4.080,- NED – 5.390,-  

 TOP – 9.167,- BŘE – 6.303,- Děkujeme za Vaši štědrost. 

                             

POŘAD BOHOSLUŽEB od 06.03.2023 do 12.03.2023 

 

PO 06.03 Kněžpole 18.00 Za živou a zemřelou rodinu Kašnou  

a Pospíšilovu 

ST 08.03. Zlámanec 17.00 Za zemřelou sestru, rodiče Plevákovy,  

za duše v očistci a živou rodinu 

Mistřice 18.00 Za zemřelého Jaroslava Špačka               

a za živou a zemřelou rodinu 

ČT 09.03. Nedachlebice  18.00 Za zemřelé Aloisii a Metoděje Juřenovy  

a zemřelé Annu a Alberta Hrabcovy  

Topolná 18.00 Za zemřelé Annu a Emilii Dohnalovy  

a za duše v očistci 

PÁ 10.03. Bílovice 18.00 Za zemřelého Miroslava Grygara, rodiče z obou 

stran a za dar zdraví pro celou rod. 

Březolupy 18.00 Za zemřelé spolupracovníky  

NE 12.03. 
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Mistřice 7.30 Za zemřelé rodiče Dostálkovy, Běťákovy,  

za zemřelé syny a duše v očistci 

Kněžpole 7.30 ZA FARNOST 

Topolná 9.00 Za živou a zemřelou rodinu Františky  

a Josefa Viňovských a za duše v očistci 

Bílovice 9.00 Za zemřelé Ludmilu a Vlastimila Šipkovy  

a za živou rodinu 

Nedachlebice 10.30 Za zemřelou Anežku Lysoňkovou,  

její bratry a rodiče z obou stran 

Březolupy 10.30 Za zemřelou Ivanu Hubáčkovu, zemřelou rodinu 

s prosbou o dar víry, zdraví a Boží požehnání 

pro živou rodinu 
 

„Postní doba je příhodným obdobím pro oživení našich vztahů  

s Bohem a s druhými: otevřít se modlitbě a vyjít z pevnosti  

našeho uzavřeného ega a skrze setkání a naslouchání znovu objevit ty, 

kteří každý den kráčejí vedle nás, a naučit se je znovu milovat  

jako bratry a sestry.“ 
    

                                                                                                                  papež František  


