
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č.  11 

Neděle 11. 10. 
   7:30  Velké Albrechtice  
   9:00  Bílovec 
 
10:30  Bílov 
10:30  Stará Ves 
 
17:00 kaple za Nemocnici 
 
Pondělí 12. 10.  
18:00  Bílovec 
 
Úterý  13. 10.  
7:00  Bílovec 
 
Středa 14. 10. 
18:00 Bílovec 
 
 
Čtvrtek 15. 10.  
18:00 Bílovec 
 

28. neděle v mezidobí 
- za manžele Podolské a Rychtárovy  
- za † rodinu Bartolotti, Ladislava Víchu,  
syna a dceru  
- bohoslužba slova  
- za Františka Fišera, manželku, syna, dceru, 
za Václava Nováka a Vladimíra Klose  
- modlitba růžence 
 
Pondělí 28. týdne v mezidobí 
- bohoslužba slova 
 
Úterý 28. týdne v mezidobí 
- za farníky 
 
Středa 28. týdne v mezidobí 
- za Vlastu Gořulovou, manžela a sestru  
Štefku  
 
Památka sv. Terezie od Ježíše 
- za živou a † rodinu Jedličkovu  
a Indruchovu 

Týdeník 11. října 2020 

Pořad bohoslužeb 

(od 11. do 18. října) 



Pátek  16 . 10.  
18:00 Bílovec 
 
 
Sobota 17. 10.    
18:00 Bílovec 
 
 
Neděle 18. 10.  
  7:30  Velké Albrechtice  
  9:00  Bílovec 
10:30  Bílov 
10:30  Stará Ves 
17:00 kaple za Nemocnici 

Slavnost sv. Hedviky, řeholnice 
- za Jindřicha Tvrdého, bratra a rodiče z obou 
stran  
 
Památka sv. Ignáce Antiochijského 
- za živou a zemřelou rodinu Šubrtovu,  
Jarošovu a Barvíkovu  
 
28. neděle v mezidobí 
 
- na poděkování za 30 let společného života  
 
- bohoslužba slova  
- modlitba růžence 

Farní oznámení  

1. V pátek po mši sv. bude do 19 hodin tichá adorace – počet osob 
10 (včetně kněze a ministrantů). 

2. V měsíci říjnu Vás zveme k modlitbě růžence vždy v neděli 
v 17 hodin do kaple Za nemocnicí - počet osob 10, včetně kně-
ze. 

3. Výuka na ZŠ pokračuje, proto budeme pokračovat také ve výu-
ce náboženství na 1. stupni, samozřejmě s ohledem na pravidla 
stanovená školou. Výuka náboženství pro žáky 2. stupně nebu-
de.  

4. Jsou k prodeji stolní kalendáře na rok 2021. Cena je jednotná - 
65 Kč. 

5. Z důvodu omezeného počtu věřících na bohoslužbách nepro-
běhne v neděli 18. října sbírka na misie. Náhradní termín sbírky 
bude včas oznámen.  

6. Od pondělí 12. října bude na dobu 14 dnů do 25. října pozasta-
vena zpovědní služba v katedrále.  

7. Rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 12. října na dobu 14 
dnů omezují počty účastníků bohoslužeb na 10 osob (v naších 
farnostech to znamená: kněz + 2 ministranti + 7 osob). Mše 
svaté ať se účastí ti, kteří mají sjednanou intenci. Snažme se 
také o dodržování stanovených hygienických opatření. Jejich 
dodržování je projevem ohleduplnosti a blíženské lásky k těm, 
kteří jsou nemocí nejvíce ohroženi. 



8. Otec biskup. Martin připomíná, že platí dispens od osobní účas-
ti na nedělní mši svaté. Využívejte příležitosti sledovat mši sva-
tou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků a vi-
deopřenosů.  
V modlitbě prosme o přímluvu patronku diecéze svatou Hedvi-
ku a také blahoslaveného P. Richarda Henkese. Buďme jako 
tito naši nebeští patroni příkladem lásky, trpělivosti a pokoje. 

SLOVO APOŠTOSLKÉHO ADMINISTRÁTORA   

Milí bratři a sestry,  
rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 12. října na dobu 14 dnů 
omezují počty účastníků bohoslužeb na 10 osob ve vnitřních prosto-
rách a 20 v prostorách venkovních. Výjimkou jsou pohřby, které 
umožňují účast 100 osob a od 19. října 30 osob. 
 

V této situaci není možné uspořádat ve většině farností nedělní bo-
hoslužby tak, aby se jich mohli všichni zúčastnit. Proto připomínám, 
že platí dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté. Využívejte 
příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělo-
vacích prostředků a videopřenosů.  
 

Snažme se také o dodržování stanovených hygienických opatření. 
Jejich dodržování je projevem ohleduplnosti a blíženské lásky 
k těm, kteří jsou nemocí nejvíce ohroženi. Varujme se přitom proje-
vů vzájemného osočování, podezřívavosti i arogance.  
 

Jak jsme už vybídli ve společné výzvě Stálé rady ČBK, prosíme Vás 
o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemo-
ci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno do-
stupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Sjednotit se může-
me při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami 
či společně v rodinách. 
 

V modlitbě prosme o přímluvu patronku diecéze svatou Hedviku a  
také blahoslaveného P. Richarda Henkese. Buďme jako tito naši ne-
beští patroni příkladem lásky, trpělivosti a pokoje.  
 

Také je na vás pamatuji v modlitbě a žehnám.  
 

+ Martin David 
apoštolský administrátor 



Výzva Stálé rady České biskupské konference  
k modlitbě růžence za ukončení pandemie 

 
Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny 
Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na 
úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je 
mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je 
vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených mož-
ností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na 
tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně 
v rodinách. 
 

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pande-
mii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských ze-
mí: 
 

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, 
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl. 

Shlédni na své děti, které se v této obtížné,  
zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa  

na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu. 
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, 

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, 
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, 

věčný život mrtvým. 
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla. 

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým  
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. 

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!  
  
Mons. Jan Graubner 
Mons. Jan Vokál 
Mons. Jan Baxant 
Mons. Martin David 
Olomouc, 7. října 2020 

VÝZVA STÁLÉ RADY ČBK 

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 


