
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 40 (112) 

Neděle 23. 10.       
 7:30 Velké Albrechtice     
  9:00  Bílovec 
10:30  Stará Ves 
 
 
 
17:00 kaple  
 
Úterý  25. 10.    
18:00  Bílovec  
 
 
Středa 26. 10.  
18:00 Bílovec 
 
Čtvrtek 27. 10.    
18:00  Bílovec 
 
Pátek  28. 10. 
18:00 Bílovec 

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  
 
Úterý 30. týdne v mezidobí 
za † Marii Grodovou a živou a † rodinu 
Grodovu a Opálkovu  
 
Středa 30. týdne v mezidobí 
- za † Františka Vidláka, živou a † rodinu  
 
Čtvrtek 30. týdne v mezidobí 
- za uzdravení rodových kořenů  
 
Svátek sv. Šimona a Judy 
- na dobrý úmysl  

Týdeník 23. října 2022  

Pořad bohoslužeb 

(od 23. do 30. října 2022) 



Sobota 29. 10. 
18:00 Bílovec 
 
 
Neděle 30. 10. 
 7:30 Velké Albrechtice     
  
 9:00  Bílovec 
 

Sobota 30. týdne v mezidobí 
- za živou a † rodinu Šubertovu, Jarošovu 
a Barvíkovu 

  
31. neděle v mezidobí 
- na poděkování za 40 let společné cesty 
životem  
- za † a živou rodinu Arátorovu  
a Markovu  

Farní oznámení  

1. Dnešní sbírka je určena na misie. Naše modlitby a dary jsou 
určeny všem potřebným v rozvojových zemích. 

2. Dnes tj. 23. října po mši svaté ve Staré Vsi zveme k modlitbě 
za zemřelé na místní hřbitov.  

3. Z důvodu nemoci nebude dnes (23. října) v kostele sv. Vavřin-
ce v Bílově a v pondělí v kostele sv. Mikuláše sloužena boho-
služba slova. 

4. Do kaple Za nemocnicí zveme dnes v 17 hodin k modlitbě rů-
žence.   

5. Příští týden mají děti podzimní prázdniny. Nebude výuka nábo-
ženství. 

6. Ve středu budou mít na faře zkoušku zpěvu ženy a v pátek 
muži. Začínáme po mši svaté (18:45).  

7. V pátek po mši svaté zveme k tiché adoraci. 

8. V neděli po mši svaté ve Velkých Albrechticích zveme 
k pobožnosti za zemřelé na hřbitov. 

9. 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. 
Z tohoto důvodu nebude v podvečer v kapli Za nemocnicí mod-
litba růžence. 

10. Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou naši věří-
cí získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potře-
bují očištění, už do 25. října, pokud z vážných důvodů nemo-



 

 

Na bowlingu a ping-pongu   

hou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. 
Podmínkou jsou známé úkony: přijetí svátosti smíření, svaté 
přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce (Otče náš a Zdrávas 
či jiná modlitba).  

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. 



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 


