
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 7 (128) 

Neděle 12. 2.        

 7:30 Velké Albrechtice     

   

  9:00  Bílovec 

10:30  Bílov 

 

 

 

Čtvrtek 16 2.    

18:00  Bílovec 

 

 

Pátek 17. 2. 

18:00 Bílovec 

 

 

Sobota 18. 2. 

18:00  Bílovec 

6. neděle v mezidobí 

- za † Pavla Smítala a rodiny Zajíčkovu, 

Straškovu a Ševčovičovu  

- za živou a † rodinu Mikušovu  
- bohoslužba slova  
 

Od pondělí do středy nejsou bohoslužby  

 

Čtvrtek 6. týdne v mezidobí   

- za uzdravení duchovního otce Ivana 

Fišara  

 

Pátek 6. týdne v mezidobí   

- za † Boženu Lazeckou, manžela  

a sourozence  

 

Sobota 6. týdne v mezidobí   

-  

Týdeník 12. února 2023  

Pořad bohoslužeb 

(od 12. do 19. února 2023) 



Neděle 19. 2. 

   7:30 Velké Albrechtice     

   

   9:00 Bílovec 

 

10:30 Bílov 

 

7. neděle v mezidobí 

- za živou a † rodinu Kapsovu  

a Kurucovu  
- za † Jiřího a Františka Hořínkovy  
a živou rodinu  
- na poděkování za dar života a potřebné 

milosti do dalších let  

Farní oznámení 

1. Tento týden v pondělí, v úterý a ve středu nebudou mše svaté. 
Ve čtvrtek a v pátek budou mše svaté slouženy na faře. Nedělní 
bohoslužby (a sobotní s nedělní platností) budou jako obvykle 
v kostele sv. Mikuláše.  

2. 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. 

3. A v neděli 19. února se uskuteční každoroční sbírka nazvaná 
"Svatopetrský haléř". U Svatopetrského haléře jde o výraz naší 
solidarity s celou Církví, kdy své prostředky svěřujeme papeži, 
který je rozděluje nejvíce potřebným. 

4. Tento týden si naše děti užívají prázdniny. Z tohoto důvodu ne-
bude v pátek na faře spolčo pro děti a katecheze pro mládež. 



 

Výlet na pustevny



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 


