
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 43 (115) 

Neděle 13. 11.       

 7:30 Velké Albrechtice     
   
  9:00  Bílovec 
10:30  Bílov 
15:00 Nové Dvory 
 
 
Pondělí 14. 11. 

18:00  Bílovec  
 
Úterý  15. 11.    
18:00  Bílovec  
 
Středa 16. 11.  
12:00 Bílovec 
18:00 Bílovec 
 

33. neděle v mezidobí 

- za Jaroslava Staňka, syna Josefa,  
manželku Boženu, rodiče z obou stran  
- za † Verolina Rabčana  
- bohoslužba slova 
- poutní mše svatá za živé i † z obce Nové 
Dvory  
 
Pondělí 33. týdne v mezidobí 

- bohoslužba slova  
 
Úterý 33. týdne v mezidobí 
- za † Jana Sýkoru a živou rodinu  
  
Středa 33. týdne v mezidobí 

- pohřeb: p. Agneša Richterová  
- na dobrý úmysl  
 

Týdeník 13. listopadu 2022  

Pořad bohoslužeb 

(od 13. do 20. listopadu 2022) 



Čtvrtek 17. 11.    

18:00  Bílovec 
 
Pátek  18. 11. 
18:00 Bílovec 
 
 
 
Sobota 19. 11. 
18:00 Bílovec 
 
Neděle 20. 11. 
  7:30 Velké Albrechtice     
 9:00  Bílovec 
10:30 Bílov 
   

Památka sv. Alžběty Uherské 

- za † Richarda Hořínka  
 
Pátek 33. týdne v mezidobí   
- na poděkování za 60 let společného  
života s prosbou o Boží požehnání  
do dalších let  

 
Sobota 33. týdne v mezidobí   

- živou rodinu Hruškovu 
  
Slavnost Ježíše Krista Krále  
- za † Bohumila a Olgu Kuncovy  
- za † rodinu Terezskovu a Václavíkovu  
- za živou a † rodinu Zarembovu, děti  
a vnoučata 

Farní oznámení  

1. Ve sbírce na restaurování retabula hlavního oltáře v kostele  
sv. Mikuláše v Bílovci se vybralo 23 752 Kč. Děkujeme farní-
kům za dary ve výši 11 000 Kč, Městu Bílovec děkujeme za 
příspěvek v rámci regenerace památkových zón ve výši 
590 000 Kč a Biskupství ostravsko-opavskému za příspěvek ve 
výši 70 000 Kč. Všem dárcům patří upřímné „Pán Bůh zaplať“.  

2. Výtěžek dnešní sbírky (neděle 13. listopadu) je určen na pod-
poru katolických médií. 

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

4. V pátek 18. listopadu od 16 do 18 hodin bude na faře spolčo 
pro děti. 

5. V týdnu od 13. do 20. 11. bude probíhat Týden modliteb za 
mládež. Vyvrcholením Týdne modliteb bude BISCUP 
(diecézní setkání ostravsko-opavské mládeže s otcem bisku-



 

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 

pem). Letos připadá setkání na víkend 18. – 20. listopadu a bu-
de se konat v Opavě. Přihlásit se můžete do pondělí 14. listopa-
du. Více na webu: www.diecezko.doo.cz.  

6. V sobotu 19. listopadu v 10 hodin budou mít setkání v kostele 
mladší ministranti. 

7. V rámci projektu Otevřené chrámy navštívilo kostel sv. Miku-
láše od května do října 916 návštěvníků. 

8. Mikulášská nadílka pro děti bude 3. prosince v kostele a 4. pro-
since po domech. V obou případech je nutné se přihlásit u Petra 
Škrobánka. Cena balíčku je 100 Kč. 

9. Na poutní zájezd spojený s adventní duchovní obnovou jste 
zváni v sobotu 10. prosince. Navštívíme baziliku Panny Marie 
v městě Kalwaria Zebrzydowska (mše svatá, oběd, přednáška). 
V odpoledních hodinách se přesuneme do Krakova (prohlídka 
katedrály sv. Stanislava a sv. Václava na Wawelu a návštěva 
adventních trhů). Cena 600 Kč (doprava, pojištění a oběd). 
V ceně není zahrnuta útrata na adventních trzích.  Přihlásit se 
můžete v zákristii. Záloha 300 Kč. 

10. Úmysly mší svatých na rok 2023 si můžete objednávat na faře 
v Bílovci osobně nebo na tel. čísle: 723 489 954 – p. Erteltová. 

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

12. Po dobu oprav schodiště na hřbitov a do kostela ve Velkých 
Albrechticích, vstup do kostela je možný pouze přes zákristii. 
Na hřbitov ve Velkých Albrechtic je možné se dostat vchodem 
od p. Zajíčka nebo nově také hřbitovní branou (vedlejší cesta 
k vysilači), u které je možné také zaparkovat auto. 

https://diecezko.doo.cz/index.php



