
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č.  12 

Neděle 18. 10. 
   7:30  Velké Albrechtice  
   
   9:00  Bílovec 
 
10:30  Bílov 
10:30  Stará Ves 
 
Pondělí 19. 10.  
18:00  Bílovec 
 
Úterý  20. 10.  
7:00  Bílovec 
 
Středa 21. 10. 
18:00 Bílovec 
 
 
Čtvrtek  22. 10.  
18:00 Bílovec 
 
 

29. neděle v mezidobí 
- za † Davídka Hefku, živou a † rodinu  
Hefkovu a duše v očistci  
- na poděkování za 30 let společného života  
- po mši - křest Natálie Guznarová 
 
- bohoslužba slova  
 
Pondělí 29. týdne v mezidobí 
- bohoslužba slova 
 
Úterý 29. týdne v mezidobí 
- za farníky 
 
Středa 29. týdne v mezidobí 
- za † dvojčata Anežku Vaňkovou a Boženu 
Richarovou, jejich manžely, syny a vnoučata 
 
Čtvrtek 29. týdne v mezidobí 
- za paní Alexiovou  
 
 

Týdeník 18. října 2020 

Pořad bohoslužeb 

(od 18. do 25. října) 



Pátek  23. 10.  
18:00 Bílovec 
 
Sobota 24. 10.    
18:00 Bílovec 
 
 
Neděle 25. 10.  
  7:30  Velké Albrechtice  
   
  9:00  Bílovec 
 
10:30  Bílov 
10:30  Stará Ves 

Pátek 29. týdne v mezidobí 
-  za Františka Vidláka, živou a † rodinu 
 
Sobota 29. týdne v mezidobí 
- za živou a † rodinu Víchovu, Stillerovu 
a Zimermanovu  
 
30. neděle v mezidobí 
- za živou a † rodinu Rabčanovu  
a Kolenčíkovu  
- za † rodiče Annu a Rudolfa Tižkovy, sestru 
a manžela 
- bohoslužba slova  
- za rodiny Churavou a Lindovskou 

Farní oznámení  

1. Rozhodnutím Vlády ČR se omezují počty účastníků bohoslužeb na 6 
osob. V naších farnostech to znamená 4 osoby + kněz (jáhen) a minis-
trant. Proto Vás žádám, aby se mše svaté účastnili jen ti, kteří mají 
sjednaný úmysl.  

2. Otec biskup Martin připomíná, že platí dispens od osobní účasti na ne-
dělní mši svaté. Využívejte příležitosti sledovat mši svatou prostřednic-
tvím křesťanských sdělovacích prostředků a videopřenosů. Společně se 
můžeme spojit v modlitbě zejména každý večer ve 20 hodin. Modlitbu 
růžence můžete sledovat v přímém přenosu na YouTube diecéze v úte-
rý, ve čtvrtek a v sobotu.  

3. Výuka náboženství pro žáky 1 a 2. stupně zatím nebude. Pro žáky 3. 
třídy (příprava na 1. sv. přijímání) bude pokračovat distančně - rodiče 
dostanou informace mailem, co mají s dětmi probrat. 

4. Veškeré další aktivity: modlitba růžence v kapli Za nemocnici, modli-
tební setkání, modlitby matek na faře, společenství mládeže, setkání 
ministrantů, páteční adorace a apod. se ruší do odvolání.  

5. TV NOE nabízí pro děti nový katechetický pořad Ovečky, který může-
te sledovat každý čtvrtek v 18:30. 



Restaurování retabula 

Práce na restaurování retabula hlavního oltáře jsou rozděleny do tří etap. 

V letošním roce byla realizována I. etapa prací. K pozadí celého retabula 
bylo zajištěno a postaveno lešení. Proběhla podrobná fotodokumentace 
stavu před restaurováním. Byly demontovány odnímatelné části  - dřevo-
řezby, sochy a hlavičky andílků. V první fázi restaurování byly postupně 
na základě průzkumu snímány jednotlivé vrstvy přemaleb.  

Celé mramorování je ve velké míře poškozené. Architektura je značně 
uvolněná. Nejvíce rozsáhlá poškození jsou prokázána u spodních soklů 
v celé ploše. Dřevo tu je rozpadlé, shnilé a destruované. Bylo dohodnuto, 
že zvlhlá zeď za oltářem bude do výšky cca 1,5 m oklepána a zdivo pro-
čištěno. 

V další fázi restaurování byl celek postupně očištěn od vrstev prachových 
depozitů, zbytků po výmalbě, poškozené a chybějící profilace byly dopl-
něny dřevem.  

Práce byly provedeny zhotovitelem Mgr. art. Janem Bittnerem z části 
v kostele a z části v restaurátorské dílně. 

Celkové náklady činily v letošním roce 500 000 Kč a byly hrazeny 
z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón. Římskokatolická farnost Bílovec vyslovuje městu Bílo-
vec poděkování za poskytnutí účelové neinvestiční dotace.  

Vzhledem ke značnému rozsahu poškození na spodní polovině retabula 
budou pokračovat stolařské a restaurátorské práce v II. etapě v roce 2021. 

Ve III. etapě v roce 2022 bude restaurováno zlacení. Na závěr budou dře-
vořezby instalovány nazpět a bude instalován obraz s rámem.  

Po celou dobu restaurátorských prací na retabulu hlavního oltáře bude v 
kostele postaveno lešení. 

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 




