
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č.  14 

Neděle 1. 11. 
  9:00  Bílovec 
 
10:00 Bílovec 
 
Pondělí 2. 11.  
18:00  Bílovec 
 
Úterý  3. 11.  
18:00  Bílovec 
 
 
Středa 4. 11. 
18:00 Bílovec 
 
 
Čtvrtek  5. 11.  
18:00 Bílovec 
 
Pátek  6. 11.  
18:00 Bílovec 

Slavnost Všech svatých 
- za † za † Františka Lindovského, živou  
a zemřelou rodinu  
- za farníky 
 
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé  
- na úmysl dárce 
 
Úterý 31. týdne v mezidobí 
- za Roberta, Natašu a Radka Pulkovy  
a † rodinu (úmysl – Bílov)  
 
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 
- za † maminku Františku Kalusovou  
a všechny † příbuzné  
 
Památka sv. Karla Boromejského  
- za Milana Nikla, živou a † rodinu Niklovou  
 
Pátek 31. týdne v mezidobí 
-  za členy živého růžence  

Týdeník 1. listopadu 2020  

Pořad bohoslužeb 

(od 1. do 8. listopadu) 



Sobota 7. 11.    
18:00 Bílovec 
 
Neděle 8. 11.  
  9:00  Bílovec 
10:00  Bílovec 

Sobota 31. týdne v mezidobí 
- za † Marii a Jana Lindovské  
 
32. neděle v mezidobí 
- za + Verolina Rabčana  
- za farníky 

Farní oznámení  

Vážení návštěvníci bohoslužeb, milí farníci 

od 22.10.2020 můžeme nabídnout tyto služby: 

• individuální duchovní péči (zaopatřování nemocných – obřad po-
mazání 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. Miku-
láše 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 Vel-
kých 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, se-
tkání 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 objed-
nané 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 bu-
dou odslouženy v Bílovci v úterý. 

• v případě pohřbu nebo nutnosti zaopatřování  neprodleně volejte 
na telefonní  číslo 731 625 685 

• není omezená návštěva hřbitovů.  

• otec biskup Martin připomíná, že platí dispens od osobní účasti na 
nedělní mši svaté. Využívejte příležitosti sledovat mši svatou pro-
střednictvím křesťanských sdělovacích prostředků a videopřeno-
sů. 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 do-
stanou informace mailem, co mají probrat s dětmi. 

• po dobu nouzového stavu upřednostňujeme telefonní nebo  mailo-
vou komunikaci 

• V době, kdy nejsou veřejné bohoslužby (a tudíž pravidelné sbírky) 
prosíme o finanční podporu převodem na účet farnosti: 
161075636 / 0300 

Dušičkové odpustky přehledně  

Apoštolská penitenciárie na žádost Čes-
ké biskupské konference prodloužila 
dovolení, aby věřící mohli získat plno-
mocné odpustky pro duše zesnulých již 
týden před dušičkami. Kromě toho 
Apoštolská penitenciárie z pověření 
papeže Františka umožnila letos zís-
kat plnomocné odpustky pro duše ze-
snulých po celý listopad.  

 

JEDNOTLIVÉ MOŽNOSTI: 

1.  

Odpustky, které je běžně možné získat 2. listopadu spojené s návštěvou 
kostela, je letos možné získat kterýkoli den měsíce listopadu podle 
vlastní volby. Podmínky:  



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 

v daný den   - návštěva kostela nebo kaple,  

- modlitba Otčenáš,  

- modlitba Věřím,  

- modlitba na úmysl Svatého Otce,  

- vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, 

- svaté přijímání;  

a v okruhu těchto dní svátost smíření.  

2. 

Odpustky, které je běžně možné získat v dušičkovém týdnu od 1. do 8. 
listopadu spojené s návštěvou hřbitova, je letos možné získat kterýchkoli 
osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby. Podmínky:  

v daný den  - návštěva hřbitova,  

- modlitba za zesnulé,  

- modlitba na úmysl Svatého Otce,  

- vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, 

- svaté přijímání;  

a v okruhu těchto dní svátost smíření. 

3. 

Ti, kdo nemohou do kostela či na hřbitov (nemoc, stáří, karanténa) mo-
hou získat odpustky doma před zobrazením Krista nebo Panny Marie. 
Podmínky:  

- v duchu se připojit k těm, kdo navštěvují kostel či hřbitov,  

- zříci se jakéhokoli hříchu, 

- vzbudit úmysl přijmout eucharistii, vykonat zpověď a pomodlit 
se za Svatého Otce jakmile to bude možné, 

- pomodlit se za zemřelé (breviář, růženec, korunku, četbou Písma) 
nebo vykonat skutek milosrdenství spojený s obětováním svých těžkostí 
Bohu. 


