
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 45 (117) 

Neděle 27. 11.       
 7:30 Velké Albrechtice     
  9:00  Bílovec 
 
10:30  Bílov 
10:30  Stará Ves 
 
Pondělí 28. 11. 
18:00  Bílovec  
 
Úterý  29. 11.    
18:00  Bílovec  
 
 
Středa 30. 11.  
18:00 Bílovec 
 
Čtvrtek 1. 12.    
18:00  Bílovec 
 

1. neděle adventní 
- za živou a † rodinu Hubáčkovu  
- za Františku Hruškovou, manžela, † děti 
a jejich partnery  
- bohoslužba slova  
- za Karla a Františku Churavé  
 
Pondělí po 1. neděli adventní   
- bohoslužba slova  
 
Úterý po 1. neděli adventní   
- za † manžele Jaromíra a Zdeňku  
Richtárovy a živou rodinu   
 
Svátek sv. Ondřeje 
- za Marii Voždovou a živou a † rodinu  
 
Čtvrtek po 1. neděli adventní   
- za Marii Kristinovou, manžela, živou  
a † rodinu  

Týdeník 27. listopadu 2022  

Pořad bohoslužeb 

(od 27. listopadu do 4. prosince 2022) 



Pátek  2. 12. 
10:00 DPS 
18:00 Bílovec 
 
Sobota 3. 12. 
  7:00 Bílovec 
18:00 Bílovec 
 
Neděle 4. 12. 
  7:30 Velké Albrechtice     
  
  9:00  Bílovec 
10:30 Bílov 

Pátek po 1. neděli adventní   
- mše svatá 
- za členy živého růžence  
 
Památka sv. Františka Xaverského  
-  
- za † tatínka Miroslava Růčku  
 
2. neděle adventní 
- za † Rudolfa Dudka, manželku, rodinu 
Dudkovu a zapomenuté duše  
- za farníky  
- za živou a † rodinu Fabiánovu  

Farní oznámení  

1. Dnes vstupujeme do nového církevního 
roku, který začíná adventem, dobou ztiše-
ní, modlitby a duchovní přípravy na slav-
nost Narození Páně.  

2. Dobu adventní prožijeme v letošním roce 
při rorátních mších svatých: 
středa  18:00 
sobota   7:00                           
Prosíme rodiče o připravení lucerniček. 
Těšíme se na vás. 

3. V pondělí 28. listopadu začíná II. etapa rekonstrukce fary 
v Bílovci, jedná se o byt, ve kterém bydlí o. Jacek. Jedná se o 
výměnu elektrorozvodů, topení, zateplení stropu, nová koupel-
na, dveře, podlahy a vybavení. Rekonstrukce si vyžádá náklady 
ve výši cca 700 000 Kč. Část finančních prostředků máme za-
jištěnou, budeme rádi za finanční pomoc farníků.  

4. V období rekonstrukce bude pro společenství farnosti 
k dispozici sál a WC vedle sálu a kanceláře. Zadní místnost 
(bývalá knihovna) a WC na chodbě bude k dispozici firmě, kte-



 

rá bude zajišťovat rekonstrukci. Rekonstrukce by měla skončit 
před vánočními svátky. 

5. Z důvodu rekonstrukce nebude do konce roku na faře výuka 
náboženství. Pro děti, které se připravují na 1. svaté přijímání 
(3. třída) bude výuka náboženství pokračovat.  

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

7. Ve čtvrtek po mši svaté zveme na náboženství pro dospělé. 

8. V pátek 2. prosince od 16 do 18 hodin bude na faře spolčo pro 
děti, po kterém půjdeme společně s dětmi na dětskou mši sva-
tou. 

9. V pátek po mši svaté bude adorace k Nejsvětějšímu srdci Páně. 

10. V sobotu 3. prosince jste zváni v 15:30 do kostela sv. Mikuláše 
na adventní koncert pěveckého sboru Collegium Bonum.  
Po koncertě bude rozsvěcení vánočního stromu na náměstí  
a poté v kostele mikulášská nadílka pro přihlášené děti. Cena 
balíčku je 100 Kč. Mikulášská nadílka po domech bude 4. pro-
since. V obou případech je nutné se přihlásit u Petra Škrobán-
ka. 

11. V neděli 4. prosince oslavíme při mši svaté patrona naší farnos-
ti svatého Mikuláše.  

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

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

14. Pokud máte doma stolní společenské hry, které jsou kompletní 
a v zachovalém stavu, můžete je podarovat na faru, kde budou 
(nejen) ve spolču dětí s radosti využívány.  



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 

Rekonstrukce bytu o. jacka 


