
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č.  21 

Neděle 20. 12. 

  7:30 Velké Albrechtice     

  9:00  Bílovec 

 

10:30  Bílov 

10:30 Stará Ves u Bílovce 

   

Pondělí 21. 12.  

 

 

Úterý  22. 12.  

18:00  Bílovec 

 

Středa 23. 12. 

18:00 Bílovec 

 

Čtvrtek 24. 12.  

15:00 Bílovec 

21:00 Bílovec  

4. neděle adventní 

- za nemocnou osobu 

- za živou a †  rodinu Seidlerovou  

a Kubíčkovou  

- bohoslužba slova 

- za zemřelou paní Annu Gengelovou  

 

Pondělí po 4. neděli adventní 

-  příprava kostela na Vánoce-není mše svatá  

 

Úterý po 4. neděli adventní  

- za farníky  

  

Středa po 4. neděli adventní  

- za Annu Meleckou, manžela a 10 děti  

 

Štědrý den 

- za děti a rodiny našich farností  

- za farníky  

Týdeník 20. prosince 2020  

Pořad bohoslužeb 

(od 20. do 27. prosince) 



Pátek  25. 12  

  7:30 Velké Albrechtice 

 

  9:00 Bílovec 

10:30  Bílov 

10:30 Stará Ves u Bílovce 

 

Sobota 26. 12.    

  9:00 Bílovec 

 

Neděle 27. 12.  

  7:30 Velké Albrechtice     

  9:00  Bílovec 

 

10:30  Bílov 

10:30 Stará Ves u Bílovce 

Slavnost Narození Páně 

- za † Emila a Zdenku Schaumanovy, syny 

Staňu, Zdenka a Miloše  

- za živou a † rodinu Sudoměřickou  

- bohoslužba slova 

 - 

 

Svátek svatého Štěpána 

- za zemřelou paní Annu Gengelovou  

 

Svátek Svaté Rodiny  

- 

- za † Julii Čížkovou, rodinu Čížkovou  

a Pardavou  

- za živou a † rodinu Cigušovu a Kotarovu  

- bohoslužba slova 

1. Podle usnesení Vlády ČR ze 14. 12. 2020 se s přechodem na čtvrtý 
stupeň systému PES sníží s účinností od pátku 18. prosince 2020 
povolený počet osob na bohoslužbách z 30 na 20% kapacity kostela. 

Pro naše farnosti to znamená: v kostele v Bílovci – 60 osob, 
v kostele ve Staré Vsi u Bílovce – 27 osob, v kostele ve Velkých 
Albrechticích – 27 osob, v kostele v Bílově - 16 osob. Účastníci po 
většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domác-
nosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jed-
né řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují 
ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci 
shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“. 

2. Nařízení vlády umožňuje i další hromadné akce ve vnitřních prosto-
rách do počtu 6 osob. 

3. V neděli 20. prosince od 14 do 17 hodin bude v kostele sv. Mikuláše 
příležitost ke svátosti smíření. 

4. V pondělí 21. prosince zveme do kostela na brigádu. Budeme spo-
lečně zdobit vánoční stromky a stavět „Betlém“.  

5. V pondělí 21. prosince nebude v Bílovci mše svatá ani bohoslužba 
slova. 

6. Na rorátní mše svaté zveme tento týden v úterý a ve středu vždy 
v 18 hodin. 

Farní oznámení  



7. Přijďte si s lucerničkou pro poselství Vánoc „Betlémské světlo“  
do kostela svatého Mikuláše ve středu po mši svaté a ve čtvrtek na 
Štědrý den od 9 do 12 hodin. A ve Velkých Albrechticích k rodině 
Petra Dostála ml. v době od 9 do 14 hodin.  

8. Ve čtvrtek na Štědrý den zveme v 15 hodin na mši svatou z vigilie 
Narození Páně a ve 21 hodin na „Půlnoční“. Z důvodu povoleného  
počtu návštěvníků budou mše svaté pouze v kostele sv. Mikuláše  
v Bílovci. 

9. Možnost prohlídky „betléma“ v kostele sv. Mikuláše v Bílovci:  
 - na Štědrý den od 9 do 12 hodin,  
 - 25. – 27. prosince od 16 do 18 hodina  
 - 1. – 3. ledna 2021 od 16 do 18 hodin.  
 Prosíme o pomoc při hlídání kostela v době prohlídky. Zapisovat 
 se můžete do připravených archů na bočním oltáři svaté Anny. 

(Pro modlitbu u jesliček v rodině) 

 

Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, 

doufáme v tebe, milujeme tě a klaní-

me se ti jako svému Králi. Svou moc 

a slávu jsi skryl do podoby malého 

dítěte. Mnoho národů světa tě takto 

uctívá. I my tě uctíváme ve tvém 

Dětství, jako našeho Pána, Spasitele 

a Boha, který všemu vládne a všech-

no tvoří nové. 

Věříme, že nás miluješ, proto chce-

me dnes začít nový život. Prosíme tě, 

smiluj se nad námi, odpusť nám naše hříchy a stvoř nám srdce čisté – srd-

ce dítěte. Ty víš, že nejsme schopni bez tvé pomoci vykonat žádný dobrý 

skutek. Dej nám své požehnání, abychom byli schopni konat alespoň malé 

skutky lásky. Odevzdáváme se ti. Dívej se našima očima, usmívej se na-

ším úsměvem, promlouvej našimi ústy, pracuj našima rukama. A kdyby-

chom na tebe někdy zapomněli, připomeň se nám způsobem tobě vlastním 

– milosrdenstvím a něžnou láskou. Přijmi nás, malý Králi, do svého Nej-

světějšího Srdce jako své malé bratry a sestry a obejmi nás svou láskou. 

Amen. 

Zasvěcení Dítěti Ježíš  



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 

Přání otců biskupů  


