
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 39 (111) 

Neděle 16. 10.       
 7:30 Velké Albrechtice     
  9:00  Bílovec 
10:30  Bílov 
 
17:00 kaple  
 
Úterý  18. 10.    
18:00  Bílovec  
 
Středa 19. 10.  
18:00 Bílovec 
 
Čtvrtek 20. 10.    
18:00  Bílovec 
 
 
Pátek  21. 10. 
18:00 Bílovec 

Slavnost svaté Hedviky 
- za Teodora Sochorka a živou rodinu  
- za † Rudolfa Pešla a živou rodinu  
- za † Františka Talaše, rodinu a duše  
v očistci 
- růžencová pobožnost  
 
Svátek sv. Lukáše  
-  
 
Středa 29. týdne v mezidobí 
- za uzdravení rodových kořenů  
 
Čtvrtek 29. týdne v mezidobí 
- za živou a † rodinu Bayerovu  
a Andreovu  
 
Pátek 29. týdne v mezidobí 
-  za živou a † rodinu Hruškovu  

Týdeník 16. října 2022  

Pořad bohoslužeb 

(od 16. do 23. října 2022) 



Sobota 22. 10. 
18:00 Bílovec 
 
 
Neděle 23. 10. 
 7:30 Velké Albrechtice     
 9:00  Bílovec 
10:30 Stará Ves 
 
 
 
17:00 kaple  

Sobota 29. týdne v mezidobí 
- za † Josefa Lukáše, bratra, rodiče  
Lukášovy a Kolovratovy a duše v očistci 
  
30. neděle v mezidobí 
- za živou a † Rabčanovu a Kolenčíkovu  
- za † Danuši Škrobánkovu a rodiče  
- za Františka Fišera, manželku, syna, 
dceru, za Václava Nováka a Vladimíra 
Klose, za Františka Richtera, manželku 
Hedviku a rodiče  
 - růžencová pobožnost  

Farní oznámení  

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

2. Z důvodu nemoci nebude v pondělí v kostele sv. Mikuláše 
sloužena bohoslužba slova a v úterní modlitební setkání na fa-
ře. 

3. V pátek 21. října v 16:30 zveme na setkání s knězem na faru 
mládež ze středních škol.  

4. V pátek po mši svaté bude tichá adorace. 

5. Mládež zve všechny příznivce pouštění draků v sobotu 22. říj-
na na drakiádu. Sraz v 15 hodin na nádraží, půjdeme směrem 
Na Cvrček. V případě nepříznivého počasí bude pro děti od 15 
hodin spolčo na faře. 

6. Odjezd autobusu na poutní zájezd na Cvilín k Panně Marii 
Sedmibolestné bude v sobotu 22. října v 8 hodin od kostela  
sv. Mikuláše. Program: mše svatá, společný oběd, návštěva pi-
vovaru s ochutnávkou. Cena 500 Kč (jízdné, oběd, vstupné  
a ochutnávka v pivovaru). Přihlásit se stále můžete v zákristii. 

7. V letošním roce připadne světový den misií na 23. října. V naší 
farnosti je dlouholetou tradicí oslavit společně s celým světem 
tzv. misijní neděli, kdy své modlitby a dary obracíme směrem  



 

k potřebným v rozvojových zemích. Papežské misijní dílo mů-
žete podpořit při nedělní sbírce. 

8. V neděli 23. října po mši svaté ve Staré Vsi zveme k modlitbě 
za zemřelé na místní hřbitov.  

9. V neděli 23. října navštívíme společně o. Lumíra v Ostravě 
Pustkovci. Setkáme se okolo 13 hodiny přímo u kostela sv. Cy-
rila a Metoděje. Dopravu si zajistí každý individuálně. Společ-
ný odjezd na kole (v případě dobrého počasí) bude v 10:30  
od kostela v Bílovci. Délka trasy 26 km, doba trvání jízdy cca 
2 hodiny. 

10. V neděli 30. října ve 14:30 jste zváni na hřbitov v Bílovci na 
tzv. Dušičkovou pobožnost, při které se budeme modlit za naše 
zemřelé, zvláště za ty, kteří jsou na místním hřbitově pohřbeni.  

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

12. Vstup do kostela ve Velkých Albrechticích je možné pouze 
přes zákristii. 

Dívčí víkend 



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 


