
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č.  16 

Neděle 15. 11. 
  9:00  Bílovec 
 
10:00 Bílovec 
 
Pondělí 16. 11.  
18:00  Bílovec 
 
Úterý 17. 11.  
18:00  Bílovec 
 
 
Středa 18. 11. 
18:00 Bílovec 
 
Čtvrtek 19. 11.  
18:00 Bílovec 
 
Pátek  20. 11.  
18:00 Bílovec 
 
 

33. neděle v mezidobí 
- za živou a † rodinu Zvakovu, Hefkovou, 
Sadlekovu a duše v očistci  
- za farníky 
 
Pondělí 33. týdne 
-  za † z DPS  
 
Památka sv. Alžběty Uherské 
- za † Františka Talaše, živou a † rodinu  
a duše v očistci (úmysl – Bílov)  
 
Středa 33. týdne 
- za živou a † rodinu Hruškovu  
 
Čtvrtek 33. týdne 
- za živou a † rodinu Kaletovu a Hanuškovu  
 
Pátek  33. týdne 
- za † rodinu Ottovu, Cahlovu a živou rodinu  
 
 

Týdeník 15. listopadu 2020  

Pořad bohoslužeb 

(od 15. do 22. listopadu) 



Sobota 21. 11.    
 
18:00 Bílovec 
 
Neděle 22. 11.  
  9:00  Bílovec 
 
10:00  Bílovec 
 

Památka Zasvěcení Panny Marie  
v Jeruzalémě  
- na jistý úmysl 
 
Slavnost Ježíše Krista Krále 
- za Petra Manfrina, Evu Mudříkovou, Mirka 
Sláčaka a rodinu  
- 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. 

• ve stejné době se uděluje svátost smíření ve zpovědní  
 místnosti kostela sv. Mikuláše v Bílovci . 

 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: modlitební setkání, modlitby matek na faře, 
společenství mládeže, setkání ministrantů, páteční adorace apod. se 
ruší do odvolání. 

• kostel sv. Mikuláše v Bílovci bude otevřený 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 objedna-



né 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 odslouženy 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. Do konce listopadu mohou věřící 
získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. 

• 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. 

 

• Příští neděli je slavnost Ježíše Krista Krále, poslední neděle liturgic-
kého roku. O týden později začíná nový církevní rok a Advent, čtyř-
týdenní doba přípravy na oslavy narození Ježíše Krista. 

• V sakristii jsou ještě k prodeji stolní kalendáře na rok 2021. 

• Vzhledem k vývoji pandemické situace v letošním roce neproběhla 
sbírka na misie. ČBK nestanovila žádný náhradní termín. V kostele 
svatého Mikuláše můžete přispět na misie do kasičky u příležitosti 
návštěvy kostela nebo své dary na misie můžete předat knězi. 

• Na faře si můžete zapsat intence na mše svaté na rok 2021, a to 
osobně nebo telefonicky na čísle: 731 694 634. 

 
 



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 

Ježíš přišel tam, kde byli učedníci. 

Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. 

Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“  

(Jan 20,19-21) 

 

V Bibli čteme že „Ježíš přišel zavřenými dveřmi“ – tam, kde seděli  

vystrašení učedníci. Ježíš k nim přišel a řekl jim: „Pokoj vám!“ 

 

Pane Ježíši, zveme tě, abys přišel ke každému z nás, 

navzdory našim zavřeným a zarýglovaným dveřím. 

Věříme, že ty dokážeš vstoupit i skrze zavřené dveře! 

Pro tebe nejsou zavřené dveře překážkou. 

Ty přicházíš, prolamuješ naší uzavřenost a přitom přinášíš pokoj. 

 

Prosíme tě, Pane Ježíši, vejdi do všech těch situací, které nás uzavírají. 

Vstup do všech těch situací, jež nám nahánějí strach. 

Vstup do všech záležitostí, které nám berou chuť k životu, chuť ke změně. 

 

 

 

 

Neplatí pro něj zákaz vycházení a přicházení... 


