Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice

č. 13

Týdeník

25. října 2020

Pořad bohoslužeb
(od 25. října do 1. listopadu)

Neděle 25. 10.
9:00 Bílovec
10:00 Bílovec

30. neděle v mezidobí
- za † rodiče Annu a Rudolfa Tížkovy, sestru
a manžela
- za farníky

Pondělí 26. 10.
18:00 Bílovec

- Pondělí 30. týdne v mezidobí
- za živou a † rodinu Rabčanovu
a Kolenčíkovu (úmysl Velké Albrechtice)

Úterý 27. 10.
11.00 Bílovec
18:00 Bílovec

Úterý 30. týdne v mezidobí
- pohřeb MUDr. Vlastimil Vavroš
- za rodiny Churavou a Lindovskou
(úmysl Stará Ves u Bílovce)

Středa 28. 10.
18:00 Bílovec

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
- za + Marii Grodovou a rodinu Grodovu
a Opálkovu

Čtvrtek 29. 10.
18:00 Bílovec

Čtvrtek 30. týdne v mezidobí
- za zemřelou osobu

Pátek 30. 10.
18:00 Bílovec

Pátek 30. týdne v mezidobí
- za rodinu Bayerovu a Andreovu

Sobota 31. 10.
18:00 Bílovec

Sobota 30. týdne v mezidobí
- za † Františka a Richarda Večerkovy
a za rodinu

Neděle 1. 11.
9:00 Bílovec
10:00 Bílovec

31. neděle v mezidobí
- za + Františka Lindovského, živou a zemřelou rodinu
- za farníky

Farní oznámení
Vážení návštěvníci bohoslužeb, milí farníci
od 22.10.2020 můžeme nabídnout tyto služby:
•

individuální duchovní péči (zaopatřování nemocných – obřad pomazání nemocných a podání viatika)

•

pohřeb v kostele nebo poslední rozloučení ve smuteční síni (max.
počet osob - 10)

•

svaté přijímání je možné přijmout v kostele sv. Mikuláše v Bílovci
(max. ve dvojicích, ve větší skupině jen jako rodina – osoby žijící
v jedné domácnosti):
• od pondělka do soboty od 17.30 do 18.00 hod.
• v neděli od 9.40 do 10.00 hod.

•

svatost smíření se uděluje ve zpovědní místnosti kostela sv. Mikuláše v Bílovci (je třeba se telefonický objednat).
Prosím, aby k přijímání a ke zpovědi přistupovaly pouze
osoby zdravé, bez příznaků nemoci.

Dále sdělujeme:
•
všechny veřejné, pravidelné bohoslužby v Bílovci, v Bílově, ve Velkých Albrechticích a ve Staré Vsi u Bílovce se ruší do odvolání
•
veškeré další aktivity: modlitba růžence v kapli Za nemocnici, mod-

•
•
•

•
•

•

•
•

litební setkání, modlitby matek na faře, společenství mládeže, setkání ministrantů, páteční adorace apod. se ruší do odvolání.
kostel sv. Mikuláše v Bílovci bude otevřeny k individuální modlitbě
od 9.00 do 18.00 hod.
od pondělka do soboty v 18.00 hod. je v kostele sv. Mikuláše
v Bílovci sloužena mše svatá bez účasti věřících na předem objednané úmysly
v neděli jsou v kostele sv. Mikuláše sloužený dvě bohoslužby bez
účasti věřících: v 9.00 hod. na předem objednaný úmysl z Bílovce a
v 10.00 hod. za "svěřený lid". Nedělní úmysly z Velkých Albrechtic
budou odsloužený v Bílovci v pondělí; z Bílova a ze Staré Vsi budou odslouženy v Bílovci v úterý.
v případě pohřbu nebo nutnosti zaopatřování neprodleně volejte
na telefonní číslo 731 625 685
není omezená návštěva hřbitovů. Pamatujme, že pokud věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do
8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do
1. listopadu. Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše
v očistci jsou následující: (1) daný den přijmout eucharistii,
(2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé (3) pomodlit
se na úmysl Svatého otce, (4) v okruhu těchto dní vykonat svatou
zpověď.
otec biskup Martin připomíná, že platí dispens od osobní účasti na
nedělní mši svaté. Využívejte příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků a videopřenosů. Spojme se také vždy ve 20 hod. v modlitbě růžence.
výuka náboženství pro žáky 1 a 2. stupně zatím nebude. Pro žáky 3.
třídy (příprava na 1. sv. přijímání) pokračuje distančně – rodiče dostanou informace mailem, co mají probrat s dětmi.
po dobu nouzového stavu upřednostňujeme telefonní nebo mailovou komunikaci
V době, kdy nejsou veřejné bohoslužby (a tudíž pravidelné sbírky)
prosíme o finanční podporu převodem na účet farnosti:
161075636 / 0300

Drazí věřící,
tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme
se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo
v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických opatření navštěvovat své blízké.
Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny
kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude,
kde je to možné a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům.
Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer
svátku sv. Jana Pavla II., který si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás přimlouval. Připomínejme si stále jeho
často opakovaná slova „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem a pamatujme, že Pán je stále s
námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.
Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, zdravotníkům, ale také duchovním, bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro dobro a útěchu druhých.
Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za
ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě
rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost.
Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou.

Vaši čeští a moravští biskupové
21. října 2020, v předvečer svátku sv. Jana Pavla II.

tel.:

731 694 634

Římskokatolická farnost Bílovec

mail:

rkf.bilovec@doo.cz

Slezské náměstí 28/25, Bílovec

web:

www.farnostbilovec.cz

č. účtu: 161075636 / 0300

