
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 33 (105) 

Neděle 4. 9.       
 7:30 Velké Albrechtice     
   
  9:00  Bílovec 
10:30  Bílov 
 
Pondělí  5. 9.     
18:00  Bílovec  
 
Úterý  6. 9.    
10:00 DD Opavská 
18:00  Bílovec  
 
Středa 7. 9.  
18:00 Bílovec 
 
Čtvrtek 8. 9.    
18:00  Bílovec 
 

23. neděle v mezidobí 
- za živou a † rodinu Zajíčkovu  
a Smítalovu  
- za živé a † hasiče  
- za děti, mládež, učitele a vychovatele  
 
Pondělí 23. týdne v mezidobí 
- bohoslužba slova 
 
Úterý 23. týdne v mezidobí 
- mše svatá 
- za farníky 
 
Středa 23. týdne v mezidobí 
-  
 
Svátek Narození Panny Marie 
- za sílu a naději do dalšího života  
 

Týdeník 4. září 2022  

Pořad bohoslužeb 

(od 4. do 11. září 2022) 



Pátek  9. 9. 
18:00 Bílovec 
 
Sobota 10. 9. 
18:00 Bílovec 
 
 
Neděle 11. 9. 
  7:30 Velké Albrechtice     
  9:00  Bílovec 
 
10:30 Bílov 
15:00 Bravinné 

Pátek 23. týdne v mezidobí 
- za † P. Ernesta Kretschmera  
 
Sobota 23. týdne v mezidobí 
- za † Jaromíra Hrdého, babičku Štěpánku 
Vajdovou, 3 její syny a celou rodinu  
 
24. neděle v mezidobí 
- za † Josefa Štencla a dceru Danu  
- za † rodiče Zdenku a Adolfa Heiníkovy, 
živou a † rodinu  
- bohoslužba slova 
- za obec Bravinné 

Farní oznámení  

1. Ve čtvrtek při mši svaté budeme slavit svátek Narození Panny 
Marie.  

2. Po mši svaté zveme na faru na náboženství pro dospělé. 

3. Kluky a holky od 1. třídy zveme v pátek 9. září od 16:30 do 18:00 
na faru na spolčo. Zahrajeme společně hry na faře i na hřišti, za-
zpíváme si, bude také prostor pro duchovní okénko. Na děti se 
těší mládež naší farnosti. 

4. V pátek po mši svaté bude tichá adorace. 

5. V sobotu 10. září jedeme na poutní zájezd do Wadovic a Kra-
kowa. Odjezd autobusu v 7 hodin od kostela sv. Mikuláše  
a v 7:10 od Špice. 

6. V neděli 11. září zveme v 15 hodin na poutní mši svatou do Bra-

vinného.  

7. Kostel svatého Mikuláše je zapojen do projektu Otevřené chrá-
my. Pro průvodcovskou službu hledáme dalšího průvodce, který 
bude v kostele k dispozici během září a října vždy v pátek od 
10:00 do 13:30. Finanční obměna je cca 100 Kč /hod. 

8. Kdo má zájem o hlínu z farní zahrady, může kontaktovat Petra 
Škrobánka. 



 

Výuka náboženství 

V kostele jsou připraveny přihlášky do náboženství. Najdete je ta-
ké na www.farnostbilovec.cz. Vyplněnou přihlášku můžete poslat 
na e-mailovou adresu rkf.bilovec@doo.cz, odevzdat v zákristii ne-
bo na faře.  
Rozvrh hodin: 
1. třída  úterý  14:45 – 15:15 Erteltová Ludmila 
2. třída  středa  13:30 – 14:15 o.  Dariusz 
3. třída  středa   13:30 – 14:15 Erteltová Ludmila 
4. třída středa  14:15 – 15:00 Erteltová Ludmila 
5 + 9. třída středa  14:15 – 15:00 o. Jacek  
Výuka začne v týdnu od 19. září na faře. 

Průzkum podzemí kostela sv. Mikuláše 

V pátek 2. září byl společností Geo-cz s.r.o. pod vedením pana Jiří-
ho Šindeláře proveden nedestruktivní průzkum nepřístupného pod-
zemí pod kostelem sv. Mikuláše. 

Geofyzikálním měřením a následným vizuálním přístupem pomocí 
kamery byly objeveny 
tři krypty, a to: 

- pod obětním stolem 
kamenná krypta (2 x 2 
m), která je skoro celá 
zasypaná 

- uprostřed kněžistě   
cihlová krypta (2 x 2 
m), ve které se našly 
ostatky 

- pod hlavním oltářem 
velká kamenná krypta 
o velikosti 4 x 2 m, 
zde jsou patrné schody 
a zazděné otvory. 

http://www.farnostbilovec.cz
mailto:rkf.bilovec@doo.cz


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 


