
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 28 (100) 

Neděle 31. 7.       
 7:30 Velké Albrechtice     
   
  9:00  Bílovec 
10:30  Bílov 
 
Pondělí 1. 8.     
19:00  Bílovec  
 
Úterý  2. 8.    
10:00  DD Opavská 
19:00  Bílovec  
 
Středa 3. 8.  
19:00 Bílovec 
 
 
Čtvrtek 4. 8.    
19:00  Bílovec 

18. neděle v mezidobí 
- za † Blaženu Rychtárovou a manžela  
a rodinu Jaroslava Podolského 
- na poděkování za 18 let manželství  
- bohoslužba slova  
 
Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori 
- bohoslužba slova 
 
Úterý 18. týdne v mezidobí 
- mše svatá 
- za vnoučata 
 
Středa 18. týdne v mezidobí 
- za Boženu Richtárovou a Anežku Vaň-
kovou, jejich manžely, syny a vnoučata  
 
Památka sv. Jana Maria Vienneye 
- za rodinu Hořínkovu 

Týdeník 31. července 2022  

Pořad bohoslužeb 

(od 31. července do 7. srpna 2022) 



Pátek  5. 8. 
10:00 DPS 
19:00 Bílovec 
 
Sobota 6.8. 
19:00 Bílovec 
 
 
 
Neděle 7. 8. 
  7:30 Velké Albrechtice     
  9:00  Bílovec 
10:30 Bílov 

Pátek 18. týdne v mezidobí 
- mše svatá 
- za členy živého růžence 
 
Svátek Proměnění Páně 
- za Žofii a Františka Seligových, syna 
Ladislava, dceru Annu, zetě  Evarda, 
vnučku Zdeničku a rodiny z obou stran  
 
19. neděle v mezidobí 
-  
- za živou a † rodinu Patáčikovu  
- za farníky  

Farní oznámení  

1. Od tohoto týdne se vracíme k pravidelným bohoslužbám 
v kostele v Bílovci.  

2. V pátek po mši svaté bude adorace k Srdci Ježíšovu. 

3. V neděli 7. srpna v 10:30 jste zváni do kostela v Bílově na 
poutní mši svatou ke cti svatého Vavřince. 

4. Z důvodu zahájení stavebních prací na opravě vstupního 
schodiště a brány u hřbitova ve Velkých Albrechticích upo-
zorňujeme občany, že ke vstupu na hřbitov a do kostela 
sv. Jana Křtitele lze po dobu stavby využívat pouze přístup 
z boční strany kolem p. Zajíčka. Stavební práce by měly 
probíhat do konce roku 2022. 

5. Během prázdnin je potřeba pokračovat v mýtí oken v kostele. 
V zákristii je tabulka k zapsání. Jedná se o práci ve výškách, 
vhodné pro muže. 

6. Pro ministranty je připravena v zákristii tabulka, do které se 
kluci zapisují k ministrantské službě u oltáře v srpnu. 



 

Poutní mše svatá ke cti sv. Jakuba 



tel.:  731 694 634 

mail: rkf.bilovec@doo.cz 

web:  www.farnostbilovec.cz 

Římskokatolická farnost Bílovec 

Slezské náměstí 28/25, Bílovec  

č. účtu: 161075636 / 0300 


