
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 44 (116) 

Neděle 20. 11.       
 7:30 Velké Albrechtice     
  9:00  Bílovec 
10:30  Bílov 
 
 
Pondělí 21. 11. 
 
18:00  Bílovec  
 
Úterý  22. 11.    
18:00  Bílovec  
 
 
Středa 23. 11.  
18:00 Bílovec 
 
Čtvrtek 24. 11.    
 
18:00  Bílovec 

Slavnost Ježíše Krista Krále  
- za † Bohumila a Olgu Kuncovy  
- za † rodinu Terezskovu a Václavíkovu  
- za živou a † rodinu Zarembovu, děti  
a vnoučata 
 
Památka Zasvěcení Panny Marie  
v Jeruzalémě  
- bohoslužba slova  
 
Památka sv. Cecilie 
- za Marii a Magdalénu Vorlickou  
a Jiřího Hořínka  
  
Středa 34. týdne v mezidobí 
- na dobrý úmysl  
 
Památka sv. Ondřeje Düng Laca  
a druhů 
- na jistý úmysl 

Týdeník 20. listopadu 2022  

Pořad bohoslužeb 

(od 20. do 27. listopadu 2022) 



Pátek  25. 11. 
18:00 Bílovec 
 
 
Sobota 26. 11. 
18:00 Bílovec 
 
 
Neděle 27. 11. 
  7:30 Velké Albrechtice     
 9:00  Bílovec 
 
10:30 Bílov 
10:30 Stará Ves 

Pátek 34. týdne v mezidobí   
- na poděkování Pánu Bohu za roky  
života    
 
Sobota 34. týdne v mezidobí   
- za † Lukáška Tvarůžku, živou  
a † rodinu  
 
1. neděle adventní 
- za živou a † rodinu Hubáčkovu  
- za Františku Hruškovou, manžela, † děti 
a jejich partnery  
- bohoslužba slova  
- za Karla a Františku Churavé  

Farní oznámení  

1. Ve sbírce na podporu katolických médií se vybralo: 
Bílov – 999 Kč 
Bílovec – 10 507 Kč 
Velké Albrechtice – 1 526 Kč. 
 
 
 
 
 

2. Ve středu 23. listopadu si připomeneme veřejně všechny, kdo 
jsou ve světě pronásledování pro své náboženské přesvědčení. 
Znakem Červené středy #RedWednesday je rozsvícené červené 
světlo symbolizující krev trpících pro víru. V naší farnosti se 
připojíme k této iniciativě v kostele sv. Mikuláše při mši svaté 
v 18 hodin. 

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

4. V pátek 25. listopadu od 16:30 bude na faře katecheze pro mlá-
dež. 



 

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 

5. Příští neděli 27. prosince vstupujeme 
do nového církevního roku, který 
začíná adventem, dobou ztišení, 
modlitby a duchovní přípravy na 
slavnost Narození Páně. Při mši sva-
té budeme ve všech kostelích žehnat 
adventní věnce. 

6. Dobu adventní prožijeme  v kostele 
sv. Mikuláše v letošním roce při ro-
rátních mších: 
středa  18:00 
sobota   7:00                           
Prosíme rodiče o připravení lucerni-
ček. Těšíme se na vás. 

7. V sobotu 3. prosince jste zváni v 15:30 do kostela sv. Mikuláše 
na adventní koncert pěveckého sboru Collegium Bonum.  

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

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

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

11. 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. 




