
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 37 (109) 

Neděle 2. 10.       
 7:30 Velké Albrechtice     
   
9:00  Bílovec 
 
10:30  Bílov 
 
17:00 kaple  
 
Pondělí  3.10.  
18:00  Bílovec  
 
Úterý  4. 10.    
18:00  Bílovec  
 
Středa 5. 10.  
18:00 Bílovec 
 
 

27. neděle v mezidobí 
- za † Bohumila a Zdenku Dostálovy  
a syna Václava  
- za † rodiče Amálii a Františka Jarošovy, 
synovce Kamila, švagra Otu  
- za † Anežku a Aloise Pinďákovy, živou 
a † rodinu 
- růžencová pobožnost  
 
Pondělí 27. týdne v mezidobí 
- bohoslužba slova 
 
Památka sv. Františka z Assisi 
-  
 
Středa 27. týdne v mezidobí 
na poděkování k životnímu jubileu 
s prosbou o Boží požehnání pro celou  
rodinu  

Týdeník 2. října 2022  

Pořad bohoslužeb 

(od 2. do 9. října 2022) 



Čtvrtek 6. 10.    
18:00  Bílovec 
 
 
 
Pátek  7. 10. 
10:00  DPS 
18:00 Bílovec 
 
Sobota 8. 10. 
18:00 Bílovec 
 
 
 
Neděle 9. 10. 
  7:30 Velké Albrechtice     
   
   
 
9:00  Bílovec 
-  
10:30 Bílov 
15:00 Nové Dvory 
 
17:00 kaple  

Čtvrtek 27. týdne v mezidobí 
- za rodiče Zdeňku a Miroslava  
Markových, Annu a Bohumila  
Němcových a Marii Malurkovou  
 
Památka Panny Marie Růžencové 
- mše svatá 
- za členy živého růžence  
 
Sobota 27. týdne v mezidobí 
- za † Josefa Beilnera, Štěpánku  
Beilnerovou, Gabrielu Seidlerovou,  
rodiče a sourozence  
 
28. neděle v mezidobí 
- za Maxmiliána a Antonii Kleinovy,  
jejich syny Ottu a Kurta, Alfréda 
s Annou, dceru Emu s manželem Ottou  
a bratrancem Helmutem  
- za rodinu Bartolotti, za † Ladislava 
Víchu, syna a dceru a Helenu Šilerovou  
- bohoslužba slova  
za † Helmuta Seliga a živou a † rodinu 
Seligovu 
- modlitba růžence  

Farní oznámení  

1. Dnešní sbírka je určená na DMS (diecézní mzdový a solidární 
fond). 

2. V měsíci říjnu zveme každou v neděli v 17 hodin do kaple Za 
nemocnicí k modlitbě růžence. 

3. Ve čtvrtek po mši svaté zveme na faru na náboženství pro do-
spělé. 

4. Kluky a holky od 1. třídy zveme v pátek 7. října od 16 hodin na 
faru na spolčo. Děti se opět mohou těšit na zajímavý program.  



 

5. V pátek po mši svaté bude adorace k Nejsvětějšímu srdci Ježí-
šovu. 

6. V sobotu a neděli (8. a 9. října) se děvčata mohou těšit na 
„víkend na Čeladné“. Přihlásit se můžete u Aničky Seligové 
(mobil 730 553 280). 

7. Klub literární fantastiky Ostrava, ZUŠ Eduarda Marhuly 
v Ostravě a Sdružení Základních hudebních škol z Polska Vás 
srdečně zvou v sobotu 8. října v 15 hodin do kostela sv. Miku-
láše na koncert vážné hudby, populární muzikálové melodie  
a upravené lidové písně. 

8. Farnost zve v sobotu 22. října na poutní zájezd na Cvilín 
k Panně Marii Sedmibolestné. Mimo jiné navštívíme také míst-
ní pivovar. Přihlásit se můžete v zákristii. 

9. V neděli 23. října navštívíme společně o. Lumíra v Ostravě 
Pustkovci. Je možné jet auty nebo na kole. Bližší informace 
budou upřesněny. 

10. V kostelích jsou k zakoupení kalendáře na rok 2023. Cena  
70 Kč. 

Říjen - měsíc modlitby růžence   

Proč se vůbec modlit růženec? 

(Guy Gilbert) 
 

Rodinné album Panny Marie 
 

Růženec je rozjímání o dvaceti zá-
sadních okamžicích Ježíšova života, 
které prožívá také jeho matka.  
S růžencem můžeme rozjímat  
o Kristově životě a o nejzávažnějších 
momentech v životě jeho matky.  
Je to skvělé rodinné album. Střídá se 
v něm radost s utrpením a končí nád-
herným oslňujícím světlem: vzkříše-
ním. 



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 

Otevřme rodinné album Panny Marie a uvažujme o velkých okamži-
cích jejího života! Vzývejme ji v modlitbě růžence. 

 
Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; 

požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. 
Svatá Maria, Matko Boží,  

pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. 
Amen. 

 
Proč se vůbec obracet k Marii? 

Pokud měl člověk milující mámu, něžnou, pozornou, vždycky k dis-
pozici, mazlivou, ráznou i laskavou, spravedlivou a schopnou říci  
i „ne“, dostal tak parádní výbavu. Taková byla Maria. Jestli ale tvá 
matka nebyla taková, jakou jsi chtěl mít, tím spíše a více se obracej 
k Marii! 
 

„Bože,  
Tvůj jednorozený Syn nám svým životem,  

smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu;  
dej nám, prosíme,  

abychom na přímluvu Panny Marie podle těchto tajemství žili  
a dosáhli toho, co slibují. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána.  

Amen.“ 


