
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 11 (132) 

Neděle 12. 3.        
 7:30 Velké Albrechtice     
  9:00  Bílovec 
 
10:30  Bílov 
 
Úterý  14. 3.    
18:00  Bílovec 
 
Středa 15. 3. 
18:00  Bílovec 
 
 
 
Čtvrtek 16. 3.    
18:00  Bílovec 
 
Pátek 17. 3. 
18:00 Bílovec 
 

3. neděle postní  
- za † rodiny Rychtárovu a Podolskou  
- za † Rolanda Teichmana, rodiče, sestru  
a švagra 
- bohoslužba slova 
 
Úterý po 3. neděli postní    
- za farníky  
 
Středa po 3. neděli postní    
- za živou rodinu Niklovu s prosbou o Boží 
požehnání, vedení Duchem svatým,  
upevnění zdraví a ochranu Panny Marie  
 
Čtvrtek po 3. neděli postní    
- na jistý úmysl 
 
Pátek po 3. neděli postní    
- za † Josefa Lukáše, bratra, oboje rodiče  
a duše v očistci 

Týdeník 12. března 2023  

Pořad bohoslužeb 

(od 12. do 19. března 2023) 



Sobota 18. 3. 
18:00  Bílovec 
 
Neděle 19. 3. 
   7:30 Velké Albrechtice     
   9:00 Bílovec 
 
10:30 Bílov 
 

Sobota po 3. neděli postní    
-  
 
4. neděle postní  
- za živou a † rodinu Hubáčkovu  
- za † MUDr. Františka Doležela a rodinu 
Haratykovu  
- za † manžela Huberta Černého, syna  
Huberta, vnuka Jiřího, zetě Jiřího a dvoje 
rodiče  

Farní oznámení 

1. Děkujeme všem, kteří se zapojili do potravinové sbírky pro ukra-
jinské uprchlíky. Dnes po mši svaté bude sbírka předána zástup-
cům farnosti Stará Bělá. 

2. Dnes tj. v neděli 12. března povede modlitbu křížové cesty mlá-
dež. Sraz v 15 hodin Na Hublesce u 1. zastavení. 

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. Mikuláše.  

4. V pátek 17. března zveme od 16 do 18 hodin na faru děti na spol-
čo. Všechny děti jsou zvány po spolču na dětskou mši svatou. 

5. Zkoušky zpěvu na Velikonoce budou na faře po mši svaté (18:45): 
středa – ženy, pátek – muži. 

6. V sobotu 18. března od 12 do 15 hodin zveme ministranty a mlá-
dež na bowling a ping pong do Bílova. Jídlo si dáme na míste. Od-
jezd bude v 11:45 od bíloveckého kostela. Pokud chcete jít společ-
ně pěšky: sraz v 11:00 u kostela v Bílovci, 11:15 – Na Hublesce  
u informační tabule. Bližší informace u Petra Škrobánka nebo  
u Aničky Seligové. 

7. Příští neděli tj. 19. března bude diecézní sbírka na Centrum pro 
rodinu a sociální péči. 

8. K modlitbě křížové cesty zveme v neděli 19. března v 15 hodin 
hlavně děti. Místo modlitby bude upřesněno. 

9. Kostel sv. 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 ho-
din od května do října. Finanční obměna bude cca 100 Kč /hod. 



 

10. Mladí ve věku 15 - 20 let jsou zváni na křesťanský diecézní tábor 
SINAI, který jim nabídne prostor pro poznávání a prohloubení své 
víry, možnost sdílet se a povzbudit se při řešení životních otázek v 
kolektivu svých vrstevníků za doprovodu kněží a řeholníků. Nebu-
dou chybět ani hry a kreativní aktivity. Může to být i alternativa 
pro ty, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastnit Světových 
dnů mládeže v Lisabonu. Více informací je na plakátcích a na 
stránkách akce. 

11. Charita Ostrava ve spolupráci s organizací Bílý kruh bezpečí nabí-
zí pomoc obětem sexuálního násilí v církevním prostředí. Bližší 
informace na nástěnce a v letácích. 

Pouť do S. Giovanni Rotondo (o. Pio)  

a Bari (sv. Mikuláš) / Itálie / 24. 4.- 1. 5. 

Po 24.4. / 1.den – odjezd z Bílovce v 16 až 17 h, průjezd Rakouskem, 
noční jízda (celková délka trasy Bílovec – Loreto: 1.222 km) 

Út 25.4. / 2.den – Loreto – jedno z nejvýznamnějších poutních míst 
Itálie, mše svatá, Santuario della Santa Casa, večeře, nocleh 

St 26.4. / 3.den – odjezd po snídani směr Manoppello – vzácná re-
likvie – Kristova rouška, Lanciano – gotický kostel Santa Maria 
Maggiore (mše sv. buď v Manoppello nebo v Lanciano) příjezd a uby-
tování v S. Giovanni Rotondo, večeře, nocleh 

Čt 27.4. / 4.den – S. Giovanni Rotondo – návštěva míst spjatých 
s působením P. Pia (oběd/večeře), nocleh 

Pá 28.4. / 5.den – Bari – katedrála Panny Marie, bazilika sv. Mikuláše, 
večeře a nocleh v San Giovanni Rotondo 

So 29.4. / 6.den – Monte S. Angelo – poutní místo San Michele Arcan-
gelo, Santa Maria di Pulsano – klášter ze 6.stol, nocleh v Rimini, 

Ne 30.4. / 7.den – po snídani odjet na prohlídku Ravenny, prohlídka 
města, chrámy se vzácnými mozaikami z 5.- 6. stol. S. Vitale, mauzo-
leum di Galla Placidia, S. Apollinare Nuovo, baptisterium Neoniano. 
Večer odjezd domů směr Rakousko 

Po 1.5. / 8.den – Příjezd do farnosti Bílovec v ranních hodinách 

 Celková cena včetně pojištění a vjezdů do měst: 14. 500 Kč. 
Přihlášky v zákristii  



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 


