Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice

č. 10

Týdeník

4. října 2020

Pořad bohoslužeb
(od 4. do 11. října)

Neděle 4. 10.
7:30 Velké Albrechtice
9:00 Bílovec
10:30
10:30
15:00
17:00

27. neděle v mezidobí

- za † Františka Hořínka, sestru, švagry
a rodiče z obou stran
Bílov
- za živou a † rodinu Pavlicovu
Stará Ves
- bohoslužba slova
Nové Dvory
- za † za Helmuta Seliga, manželku, dceru,
rodiče a sourozence
kaple za Nemocnici - modlitba růžence

Pondělí 5. 10.
18:00 Bílovec

Pondělí 27. týdne v mezidobí
- bohoslužba slova

Úterý 6. 10.
7:00 Bílovec

Úterý 27. týdne v mezidobí
- za farníky

Středa 7. 10.
18:00 Bílovec

Památka Panny Marie Růžencové
- za rodiče Zdeňku a Miroslava Markových,
Annu a Bohumila Němcových a Marii
Malurkovou

Čtvrtek 8. 10.
18:00 Bílovec

Čtvrtek 27. týdne v mezidobí
- na poděkování za přijaté milosti

Pátek 9. 10.
18:00 Bílovec

Pátek 27. týdne v mezidobí
- na poděkování za 25 let manželství

Sobota 10. 10.
18:00 Bílovec

Sobota 27. týdne v mezidobí
- za † Josefa a Štěpánku Beilnerovy,
Gabrielu Seidlerovou, rodiče a sourozence

Neděle 11. 10.
7:30 Velké Albrechtice
9:00 Bílovec

28. neděle v mezidobí
- za manžele Podolské a Rychtárovy
- za † rodinu Bartolotti, Ladislava Víchu,
syna a dceru
10:30 Bílov
- bohoslužba slova
10:30 Stará Ves
- za Františka Fišera, manželku, syna, dceru,
za Václava Nováka a Vladimíra Klose
17:00 kaple za Nemocnici - modlitba růžence

Farní oznámení
1. Dnes v 15 hodin bude sloužena mše svatá v kapli svatého Martina na
Nových Dvorech.
2. V úterý 6. října v 18 hodin jsou zváni na faru členové ekonomické rady na setkání.
3. V pátek po mši sv. bude do 19 hodin tichá adorace.
4. V měsíci říjnu Vás zveme k modlitbě růžence vždy v neděli v 17 hodin
do kaple Za nemocnicí.
5. Jsou k prodeji stolní kalendáře na rok 2021. Cena je jednotná - 65 Kč.
6. V kostele máme votivní svícen. Určitě je nám známý zvyk zapalovaní
svíček jako součást naší prosebné nebo děkovné modlitby. U svícnu je
také modlitba, kterou se můžeme pomodlit. Příspěvek na svíčky činí 10
Kč.

pokyny k aktuální situaci pandemie
Hygienická opatření při bohoslužbách s ohledem na aktuální vývoj situace
koronavirové nákazy:
 Účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je
míst k sezení, nejvýše však 100 osob.








Dodržovat nařízení o používání roušek. Roušku je možné sundat při
četbě čtení.
Nepoužívat svěcenou vodu v kropenkách. Desinfikovat ruce při příchodu do kostela. Celebrant a udělovatelé eucharistie si desinfikují ruce
před podáváním svatého přijímání.
Vynechat podání ruky při pozdravení pokoje. Gesto pozdravení je možné vykonat vzájemnou úklonou nebo jej zcela vynechat.
Přijímat svaté přijímání na ruku (roušku je potřeba si sundat ještě před
tím, než mi kněz Kristovo Tělo na ruku podá. Eucharistii nikam v dlani
neodnáším, ale přijmu ji bezprostředně po té, co mi ji kněz podá. Tak
jako kněz pečivě dbá, aby v misce nezůstaly drobečky proměněného
Těla, je třeba, aby i věřící po přijímání zkontrolovali své dlaně, jestli
tam nezůstal malý úlomek. Pokud ano, pak je třeba ho nabrat konečkem prstu a také přijmout. I na ruku je možné přijímat s hlubokou
úctou a zbožností jako to dělali křesťané v prvních generacích, kteří
rozhodně nebyli méně zbožní.)
Farníky, kteří navštěvují nedělní bohoslužbu v kostele svatého Mikuláše v Bílovci, prosím, aby dle vlastních možností využili bohoslužbu
s nedělní platností v sobotu (18 hodin) v Bílovci nebo v neděli ve Velkých Albrechticích (7:30), Bílově a Staré Vsi (10:30).

MINISTRANSKÁ POUŤ NA CVILÍNE NEBUDE
Bylo to dobře zapamatovatelné datum: 10. 10. 2020. Termín Ministrantské
pouti na poutním místě Cvilín u Krnova však spadá do nouzového stavu a
akce musí být zrušena. "Vzhledem k usnesení vlády České republiky ze
dne 30. září 2020 s účinností od 5. října 2020, které omezuje účast na bohoslužbách v počtu 100 osob a zároveň zakazuje hromadné akce v počtu
vyšším jak 20 osob ve vnějších prostorech, jsme byli nuceni plánovanou
21. ministrantskou pouť na Cvilíně zrušit," informoval diecézní kaplan
pro ministranty P. Jakub Dominik Štěfík.

Zároveň poděkoval všem, kdo akci připravovali. "Díky všem, kteří se podíleli na přípravě pouti, kteří iniciovali ministranty ve farnosti a kteří nás
podporují. Velice se omlouváme za komplikace, které jsou s tímto zrušením spojené. Věříme, že v příštím roce, kdy naše diecéze slaví jubileum,
se budeme moci setkat, společně putovat a modlit se," dodal Štěfík.
Diecézní ministrantská rada všem ministrantům posílá povzbuzující
vzkaz: "Všem ministrantům přejeme radost ze služby, odvahu a ochotu
sloužit v nastalé situaci jako sv. Tarsicius a Boží požehnání s přáním brzkého setkání na dalších ministrantských akcích."

POKYNY K AKTUÁLNÍM VLÁDNÍM NAŘÍZENÍM
Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00.00 hod. do dne 18. října
2020 do 23.59 hod.
I. Zakazuje
Hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech,
s výjimkou členů domácnosti. Tento zákaz se nevztahuje na hromadné
akce uvedené v bodě II.

II. Omezuje
Účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst
k sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, které se bohoslužby účastní, se
převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá. Při mši
svaté mohou hrát varhany. Na základě konzultace s Ministerstvem zdravotnictví je v situaci omezení přípustné, aby při bohoslužbách zpíval jeden sólista z kůru (např. antifony a žalm).
Rozestupy mezi sedícími účastníky bohoslužby nejsou vyžadovány.
Výuka náboženství bez ohledu na místo konání je řádnou výukou, nikoli
volnočasovou aktivitou. Proto ať probíhá i nadále podle stejných předpisů,
které platí pro školní vyučování 1. nebo 2. stupně.
Ostatní farní aktivity ať probíhají v tomto čase v souladu v souladu s vládním Usnesením, tzn. max. 10 osob ve vnitřních prostorách a 20 osob venku. Nadále platí hygienická opatření
Přistupujme k situaci s pastýřskou láskou, která je vynalézavá a stále hledá cesty k přinášení Kristovy radostné zvěsti těm, kteří jsou nám svěřeni.
Všem Vám žehnám!
+ Martin David
apoštolský administrátor
tel.:

731 694 634

Římskokatolická farnost Bílovec
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