
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 9 (130) 

Neděle 26. 2.        
 7:30 Velké Albrechtice     
  9:00  Bílovec 
 
10:30  Bílov 
10:30 Stará Ves  
 
Úterý 28 2.    
18:00  Bílovec 
 
Středa 1. 3. 
18:00  Bílovec 
 
 
Čtvrtek 2. 3.    
18:00  Bílovec 
 
Pátek 3. 3. 
10:00  DPS 
18:00 Bílovec 

1. neděle postní  
- za živou a † rodinu Hubáčkovu  
- za † Herberta Feilhauera, za živou  
a  rodinu 
- bohoslužba slova 
- za rodinu Hufovou a Lazeckou  
 
Úterý po 1. neděli postní    
- za farníky  
 
Středa po 1. neděli postní    
- za paní Františku Kalusovou  
a její rodinu  
 
Čtvrtek po 1. neděli postní    
- na poděkování za dar společného života 
 
Pátek po 1. neděli postní    
- mše svatá 
- za členy živého růžence  

Týdeník 26. února 2023  

Pořad bohoslužeb 

(od 26. února do 5. března 2023) 



Sobota 4. 3. 
18:00  Bílovec 
 
Neděle 5. 3. 
   7:30 Velké Albrechtice     
   9:00 Bílovec 
 
10:30 Bílov 
 

Sobota po 1. neděli postní    
- za † strýce a tety a jejich rodiče  
 
2. neděle postní  
-  
- za † dceru Alenku, manžela Tomáše, 
rodiče, sourozence a živou rodinu  
- za Boží požehnání, ochranu a pomoc pro 
dceru a dva syny a jejich rodiny  

Farní oznámení 

1. Výtěžek ze sbírky "Svatopetrský haléř“: 
Bílov    1 630 Kč 
Bílovec    8 958 Kč 
Velké Albrechtice  1 880 Kč. 

2. V neděli 26. března zveme k modlitbě křížové cesty  
Na Hublesku. Sraz u 1. zastavení v 15 hodin. 

3. Tento týden v úterý a ve čtvrtek budou mše svaté slouženy na 
faře. Ve středu, v pátek a na nedělní bohoslužby (a sobotní 
s nedělní platností) zveme jako obvykle do kostela sv. Mikulá-
še.  

4. Zkoušky zpěvu na Velikonoce budou ve středu pro ženy  
a v pátek pro muže vždy po mši svaté na faře. 

5. Ve čtvrtek po mši svaté zveme na faru na náboženství pro do-
spělé. 

6. V pátek 3. března zveme od 16 do 18 hodin na faru děti na 
spolčo. Všechny děti jsou zvány po spolču na dětskou mši sva-
tou. 

7. Ke společné modlitbě křížové cesty zveme do kostela sv. Mi-
kuláše vždy v pátek po mši svaté (nebudou adorace NSO) a v 
neděli v 15 hodin. Místo bude upřesněno. 

8. V kostele ve Velkých Albrechticích se budeme modlit křížo-
vou cestu v neděli po mši svaté. 



 

Postní aktivita pro děti – trnová koruna 
Pro děti naší farnosti je připravena postní aktivita. Na nástěnce  
v kostele je umístěna trnová koruna, vedle ní pak papíry velikosti 
A5 s úkoly a kytičkami. Děti si mohou papír odnést domů  
a v průběhu týdne dané úkoly plnit. Pokud je splní, vystřihnou si ky-
tičku pod úkolem a v nejbližší době ji špendlíky připevní na korunu 
v kostele. Takto by nám měla trnová koruna během postní doby celá 
rozkvést. Každou neděli bude přidávána nová sada úkolů a kytiček. 
Tak na nic nečekejme a pojďme společně do toho. 
 
Modlitební výzva biskupa Martina pro postní dobu  
40 x 40 (40 modlitebních úmyslů na 40 dní postního období) 
„Postní doba je každoroční výzvou k obnově naší víry, kterou může-
me naplnit různým způsobem. Chci vás v té letošní postní době 
pozvat k velmi konkrétní a jednoduché modlitební výzvě. Princip je 
prostý: 
1. Přečíst si evangelium na daný den 
2. Pomodlit se desátek růžence s úmyslem, který s úryvkem 

evangelia souvisí 
3. Přidat jakoukoli modlitbu na úmysl papeže Františka 
Letáčky jsou k dispozici v kostele. Více informací na www.doo.cz. 

Postní aktivity 

9. Do kostela v Bílově zveme v neděli 5. března na modlitbu kří-
žové cesty půl hodiny před mší svatou. 

10. Bílovecká nemocnice má na oddělení následné péče nemocnič-
ní kaplanku p. Marii Svobodníkovou. Pacientům nabízí du-
chovní podporu – společnou modlitbu, pozorné naslouchání.  
Praktikujícím katolíkům může nabídnout i svaté přijímání. Po-
kud budete potřebovat v nemocnici službu kněze (svatá zpo-
věď, pomazání nemocných), žádejte ji přes kaplanku – mobil 
604 453 983. Je to žádoucí z důvodu následné péče. 

11. Kostel svatého Mikuláše bude v letošním roce opět zapojen do 
projektu Otevřené chrámy. Pro průvodcovskou službu hledáme  
průvodce. Kostel bude otevřen každý pátek a sobotu v době od 
10 do 15 hodin od května do října. Finanční obměna bude cca 
100 Kč /hod. 

http://www.doo.cz


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 


