
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 6 (127) 

Neděle 5. 2.        

 7:30 Velké Albrechtice     

   

  9:00  Bílovec 

 

 

 

10:30  Bílov 

 

 

Úterý  7. 2.    

10:00 DD Opavská 

18:00  Bílovec  

 

Středa 8. 2.  

18:00 Bílovec 

 

 

5. neděle v mezidobí 

- za živou a † rodinu Kapsovu  

a Kurucovu  
- za dar zdraví s prosbou o další Boží  

ochranu k životnímu jubileu a za celou 

živou a † rodinu Hertlovu, Orlíkovu  

a Štelarovu  
- za † Zdeňku Knapkovou a její † rodiče 

Marii a Rudolfa Zahradníkovy  
 

Úterý 5. týdne v mezidobí   

- mše svatá 

- za živou a † rodinu Otovu a Cahlovu  

 

Středa 5. týdne v mezidobí   

- za † Štefana Bencela a prarodiče z obou 

stran  

 

Týdeník 5. února 2023  

Pořad bohoslužeb 

(od 5. do 12. února 2023) 



Čtvrtek 9. 2.    

18:00  Bílovec 

 

Pátek 10. 2. 

18:00 Bílovec 

 

Sobota 11. 2. 

18:00  Bílovec 

 

Neděle 12. 2. 

   7:30 Velké Albrechtice     

   

   9:00 Bílovec 

10:30 Bílov 

Čtvrtek 5. týdne v mezidobí   

- za dceru, vnoučata a kmotřenku  

 

Památka sv. Scholatiky  

- za Martu a Josefa Hruškovy  

 

Památka Panny Marie Lurdské  

-  

 

6. neděle v mezidobí 

- za † Pavla Smítala a rodiny Zajíčkovu, 

Straškovu a Ševčovičovu  

- za živou a † rodinu Mikušovu  
- bohoslužba slova  

Farní oznámení 

Tříkrálová sbírka hlásí rekord

V neděli 15. ledna skončil další z ročníků Tříkrálové sbírky. Výtěžek 
činí neuvěřitelných 1 155 710 Kč. Radost z tak skvělého výsledku 

1. Tento týden od úterý do pátku budou mše svaté v Bílovci slou-
ženy na faře. Nedělní bohoslužby (a sobotní s nedělní platností) 
budou jako obvykle v kostele sv. Mikuláše.  

2. V pátek 10. února bude od 16:30 na faře katecheze pro mládež. 

3. V sobotu 11. února slavíme svátek Panny Marie Lurdské a svě-
tový den nemocných.  

4. Svátost pomazání nemocných bude v kostele v Bílovci, Vel-
kých Albrechticích a v Bílově udělována hromadně v neděli  
19. února při mši svaté. Bylo by vhodné spojit tuto svátost  
se svatou zpovědí. 

5. Vyšlo únorové číslo diecézního časopisu OKNO, uvnitř se do-
čtete třeba o práci nemocničních kaplanů nebo o lektorech, kteří 
přicházejí do škol s programy, díky kterým se tisíce dětí setkají 
s poselstvím Bible, Vánoc nebo Velikonoc. Připomínáme také 
první výročí od smrti biskupa Františka Václava Lobkowicze. 



 

s vámi chceme samozřejmě sdílet, protože vy jste byli těmi, kdo jste 
koledníky přivítali u svých dveří a přispěli finančním darem. Moc 
vám děkujeme.  

Ve Studénce a v okolních obcích, které pro naši charitu koledují, vy-
šlo do ulic 156 skupinek velkých i malých koledníků. Ačkoliv byly 
některé z pokladniček umístěny také v obchodech nebo v kostelích, 
neobešli bychom se bez tříkrálových skupinek, které neúnavně kole-
dovaly u vašich dveří. Všem koledníkům patří velké poděkování.   

Za skvělým výsledkem se skrývá také práce koordinátorů sbírky 
v jednotlivých obcích, kdy je potřeba nejprve pokladničky zapečetit, 
rozvézt, vypravit koledníky do ulic, pokladničky následně rozpeče-
tit, spočítat a odevzdat. Uvědomuji si, že bez těchto dobrovolníků 
bychom sbírku v takovém rozsahu uspořádat nemohli. Všem jim ve-
lice děkuji.   

Výtěžek ze sbírky je velký, a navíc ještě o 125 978 Kč vyšší, než byl 
v minulém roce. Je to pro mě jasný signál, že naši charitu vnímáte, 
znáte a rádi podporujete. Zároveň nás vaše přízeň motivuje a zava-
zuje k tomu, abychom naše služby poskytovali stále ve vysoké kva-
litě a podíleli se na jejich neustálém rozšiřování.  

Díky Vám můžeme pomáhat tam, kde je potřeba, protože každý člo-
věk je pro nás důležitý. 

 
Bc. Jarmila Pomikálková, DiS. 
ředitelka Charity Studénka 



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 

Výsledky Tříkrálové sbírky


