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➢ NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH – MISTŘICE – PONDĚLÍ 13. března 
 

➢ POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH V příštím týdnu (pondělí až pátek) budeme na mších 

svatých udělovat svátost pomazání nemocných všem, kteří to potřebují. V této  

souvislosti budeme zpovídat už hodinu přede mší svatou, tj. od 17 ti hodin.  

Akolyty prosíme v příštím týdnu o ukončení adorací.  
 

➢ 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. TŘETÍ SETKÁNÍ UŽ NEJBLIŽŠÍ STŘEDU!  
 

➢ FARNÍ KAVÁRANA BÍLOVICE Srdečně Vás zveme do farní kavárny 

  v neděli 19. března po mši svaté v Bílovicích. Kavárnu připravují rodiny dětí,  

 které se připravují k 1.přijímání z Bílovic a Včelar.   
 

➢ FARNÍ KAVÁRNA NEDACHLEBICE Srdečně Vás zveme do farní kavárny 

 v Nedachlebicích po mši svaté v neděli 19. března v režii nedachlebských mužů 

  pod vedením Ing. Vladimíra Dostálka, který je kontaktní osobou pro ty, kteří se 

  chtějí přidat. Výtěžek bude použit na rekonstrukci kuchyňky pod kostelem.    
 

➢ KATOLICKÝ TÝDENÍK Po problémech s distribucí Katolického týdeníku 

 v posledním období rušíme hromadné předplatné do našich kostelů.  

 Po Velikonocích si už katolický týdeník v kostele nekoupíte, a proto si ho musíte 

  v případě zájmu objednat domů anebo si ho kupovat v novinových prodejnách. 

  Kdo by měl problém s objednáním, ať se s důvěrou obrátí na farní kancelář, kde 

  Vám rádi poradíme a pomůžeme týdeník objednat.    
 

➢ 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.  
 

➢ 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.  
 

➢ 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 Vaši aktivní účast. 

 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. 
 

➢ 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. 
 

➢ SBÍRKY BÍL – 11.740,- KNĚ – 3.506,- MIS – 5.270,- NED – 6.129,-  

 TOP – 8.572,- BŘE – 6.527,- Děkujeme za Vaši štědrost. 

                             

POŘAD BOHOSLUŽEB od 13.03.2023 do 19.03.2023 

 

 

PO 13.03.                    Kněžpole 18.00 Za zemřelého Vojtěcha Jakšíka, za živou  

a zemřelou rodinu                               

ST 15.03. Zlámanec 17.00 Za zemřelého Josefa Lysoňka, manželku a dvoje 

rodiče 

Mistřice 18.00 Za zemřelé Josefa a Josefku Gregůrkovy, oboje 

rodiče a za duše v očistci 

ČT 16.03  Nedachlebice 18.00 Za dar života s prosbou o Boží požehnání 

Topolná 18.00 Za živou a zemřelou rodinu Mlýnkovu, Kovářovu  

a Buriánovu 

PÁ 17.03 Bílovice 18.00 Za zemřelé Boženu a Františka Bilavčíkovy  

a za živou a zemřelou rodinu 

Březolupy 18.00 Za zemřelé Josefy a Josefky s rodinami a za duše  

v očistci 

NE 19.03. 
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Mistřice 7.30 Za zemřelé Aloise Ondrouška, manželku, syna  

a za rodinu 

Kněžpole 7.30 Za Josefu a Františka Kučerovy, za Františka 

Maňase a za živou a zemřelou rodinu 

Topolná 9.00 Za zemřelého P. Jaroslava Huslíka u příležitosti 

jeho nedožitých 100 let 

Bílovice 9.00 Za zemřelého Josefa Křemečka, dvoje rodiče  

a za živou a zemřelou rodinu 

Nedachlebice 10.30 Za zemřelého P. Jaroslava Huslíka u příležitosti 

jeho nedožitých 100 let 

Březolupy 10.30 ZA FARNOST 
 

Postní doba je časem pravdy odhazujícím masky, které nosíme,  

abychom v očích světa vypadali dokonale. 

Postní doba je časem k boji proti falši a pokrytectví: nikoli u druhých,  

ale v našem vlastním nitru, jak nám to Ježíš říká v evangeliu.  

Je třeba jim pohledět do tváře a zápasit.     
 

                                                                                                                                       papež František 


