
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 10 (131) 

Neděle 5. 3.        
 7:30 Velké Albrechtice     
  9:00  Bílovec 
 
10:30  Bílov 
 
 
Úterý  7. 3.    
18:00  Bílovec 
 
Středa 8. 3. 
14:00 Bílovec 
18:00  Bílovec 
 
Čtvrtek 9. 3.    
18:00  Bílovec 
 
Pátek 10. 3. 
18:00 Bílovec 
 

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  
 
Úterý po 2. neděli postní    
-  
 
Středa po 2. neděli postní    
- pohřeb: Pavel Longin 
- za bratra a dceru 
 
Čtvrtek po 2. neděli postní    
-  
 
Pátek po 2. neděli postní    
- za † Anežku Škrobánkovou a živou  
rodinu  

Týdeník 5. března 2023  

Pořad bohoslužeb 

(od 5. do 12. března 2023) 



Sobota 11. 3. 
18:00  Bílovec 
 
Neděle 12. 3. 
   7:30 Velké Albrechtice     
   9:00 Bílovec 
 
10:30 Bílov 

Sobota po 2. neděli postní    
- za Oldřicha Lindovského a rodiče  
 
3. neděle postní  
- za † rodiny Rychtárovu a Podolskou  
- za † Rolanda Teichmana, rodiče, sestru 
a švagra 
- bohoslužba slova 

Farní oznámení 

1. Dnes tj. v neděli 5. března zveme k modlitbě křížové cesty  
v 15 hodin do kostela v Bílovci.  

2. Tento týden od úterý do čtvrtku budou mše svaté slouženy na 
faře. V pátek a na nedělní bohoslužby (a sobotní s nedělní plat-
ností) zveme jako obvykle do kostela sv. Mikuláše.  

3. V pátek 10. března bude od 16:30 na faře katecheze pro mlá-
dež. 

4. Zkouška zpěvu na Velikonoce bude tento týden pouze pro mu-
že v pátek po mši svaté na faře. 

5. Ke společné modlitbě křížové cesty zveme do kostela sv. Mi-
kuláše vždy v pátek po mši svaté (nebudou adorace NSO). 

6. V sobotu 11. března v 10 hodin zveme všechny ministranty na 
faru na schůzku. 

7. V neděli 12. března povede modlitbu křížové cesty mládež. 
Sraz v 15 hodin Na Hublesce u 1. zastavení. 

8. 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. 

9. Vyšlo březnové číslo diecézního časopisu OKNO, ve kterém 
mimo jiné najdete informaci, jak ŘKF Stará Bělá pomáhá li-
dem na útěku.  



 

Naše farnosti se zapojí do potravinové sbírky pro ukrajinské uprchlí-
ky, kteří jsou ubytováni ve Staré Běle a v jiných částech Ostravska 
(cca 150 osob: maminky s dětmi, teenagery, babičky, něco málo ot-
ců). Značná část maminek pracuje kvůli dětem spíše jen brigádně 
nebo práci nemají. 

Pomoc je organizovaná každý měsíc farníky Stará Bělá, ale zapojují 
se do ní také další farnosti a školy. Skauti ze Staré a Nové Bělé věci 
roztřídí do banánových krabic a tašek a takto jsou předány rodinám 
1x měsíčně, vždy k 19. každého měsíce. 

V našich farnostech bude sbírka probíhat od 5. do 12. března  
v kostele a na faře v Bílovci. V neděli 12. března po mši svaté bu-
de sbírka předána zástupcům farnosti Stará Bělá. 

Co sbíráme: 

trvanlivé potraviny:  

rýže, těstoviny, cereálie, musli, marmelády, džemy, oleje, sirupy, 
kakao, káva, čaj, instantní polévky, luštěniny, kompoty, kečup, cukr 

drogerie: 

mýdla, šampony, prací prášek, jary a další prostředky na mytí nádo-
bí, hygienické potřeby. 

Informace o činnosti 
pomoci Ukrajincům 
jsou na webových 
stránkách farnosti 
Stará Bělá (téma 
Ukrajina). 

Hlavním koordináto-
rem je Mgr. Vojtěch 
Vlček ve spolupráci 
s kněžími starobělské 
farnosti: otci Bo-
huslavem Novákem a 
Eliášem. 

Potravinová sbírka 



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 

Postní aktivity 

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, vystřih-
nou si kytičku pod úkolem a v 
nejbližší době ji špendlíky při-
pevní na korunu v kostele. 
Takto by nám měla trnová ko-
runa během postní doby celá 
rozkvést. Každou neděli bude 
přidávána nová sada úkolů a 
kytiček. Tak na nic nečekejme 
a pojďme společně do toho. 
Naše trnová koruna postupně 
rozkvétá. 
 
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. 

http://www.doo.cz

