Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice

č. 1 (23)

Týdeník

3. ledna 2021

Pořad bohoslužeb
(od 3. do 10. ledna 2021)

Neděle 3. 1.
7:30 Velké Albrechtice
9:00 Bílovec
10:30 Bílovec
10:30 Bílov

2. neděle po Narození Páně
- za † Aloise Škrobáka a rodiče
- za rodinu Bambasovu
- za farníky (úmysl ze Staré Vsi u Bílovce)
- bohoslužba slova

Pondělí 4. 1.
18:00 Bílovec

Pondělí po 2 neděli po Narození Páně
- bohoslužba slova

Úterý 5. 1.
18:00 Bílovec

Vigilie slavnosti ZJEVENÍ PÁNĚ
- za farníky

Středa 6. 1.
18:00 Bílovec

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
- na poděkování za celou živou a † rodinu

Čtvrtek 7. 1.
18:00 Bílovec

Čtvrtek po Zjevení Páně
- za † Zdeňku Čechovou a syna Josefa

Pátek 8. 1.
18:00 Bílovec

Pátek po Zjevení Páně
- za členy živého růžence

Sobota 9. 1.
18:00 Bílovec

Sobota po Zjevení Páně
- za Zdeňku Andreovou a celou rodinu

Neděle 10. 1.
7:30 Velké Albrechtice

Svátek Křtu Páně
- za Jindříšku Dudkovou, manžela, jejich rodiče a zapomenuté duše
- Za Hertu Kupcovou, manžela a rodiče
z obou stran
- za † Josefa Kudělu, živou a zemřelou rodinu

9:00 Bílovec
10:30 Bílov

Farní oznámení
1.

Podle usnesení Vlády ČR povolený počet osob na bohoslužbách je 10% kapacity kostela. Pro naše farnosti to znamená:
v kostele v Bílovci – 30 osob, v kostele ve Velkých Albrechticích – 13 osob, v kostele v Bílově - 8 osob.

2.

Dnes (neděle 3.1) od 16. do 18.00 hod. bude ještě možnost
prohlídky „betléma“ v kostele sv. Mikuláše v Bílovci.

3.

V zimním období (asi do konce dubna) nebudou bohoslužby ve Staré Vsi u Bílovce. Po dobu omezené účasti osob na
bohoslužbách bude ve stejné době (každou druhou neděli
v 10.30) sloužena mše sv. v kostele sv. Mikuláše v Bílovci,
kde můžeme účastníkům zajistit lepší tepelné podmínky a
větší počet míst k sezení. Tyto mše budou slouženy na
úmysly farníků ze Staré Vsi. V případě potřeby staroveským farníkům můžeme zajistit transport do kostela
v Bílovci.

4.

Po dobu omezeného počtu osob na bohoslužbách bude se podávat svaté přijímání v kostele v Bílovci také po mší sv. (cca
9.50-10.00 hod.)

5.

V pondělí 4.1.2021 začíná rekonstrukce fary v Bílovci.
V přízemi ze dvou místnosti (aktuálně kancelář a učebna)

vznikne sál s kuchyňským koutem, dále WC a záchodové
předsíně odděleně pro může a ženy, předsíň a kancelář.
V 2. NP byt pro kněze o dispozici 2+1 (dvě obytné místnosti, samostatná kuchyň, koupelna, předsíň). Po dobu rekonstrukce (asi do března 2021) pro modlitební setkání bude
možné použit pouze knihovnu, v provozu bude také WC
vedle knihovny. Rekonstrukce si vyžádá náklady ve výši
cca 1.350.000 Kč
6.

Tento týden ve středu slavíme doporučený svátek – Slavnost
Zjevení a v neděli 10.1 svátek Křtu Páně, který konči dobu vánoční. Jesličky v kostelích a kaplích, kde se konají bohoslužby
mohou být vystaveny déle (např. do svátku Uvedení Páně do
chrámu) ale pouze tam, kde jsou umístěny v postranní kapli
nebo v zadním prostoru kostela. V kostele v Bílovci bude třeba
vánoční výzdobu odstranit.

7.

Do průběhu sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření. Vzhledem ke zhoršení situace a celostátnímu zpřísnění restrikcí, rozhodlo vedení
Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně
PES koledníci nevyjdou. Koleda ale zrušena není! Přesouvá se
zatím do online prostředí. Sbírka je připravena ve virtuální podobě na stránkách www.trikralovasbirka.cz, kde všem lidem
dobré vůle zazpívají dětští koledníci a odtud je také možné do
sbírky přispět prostřednictvím online pokladničky. Bude-li vyhlášen 4. stupeň, mohlo by koledování proběhnout za dodržení všech hygienických předpisů.

8.

V kostele v Bílovci jsou ještě k prodeji nástěnné diecézní kalendáře na rok 2021.

9.

Na faře si můžete zapsat úmysly mší svatých na celý rok 2021,
a to osobně nebo telefonicky na čísle: 731 694 634.

10. Děkujeme také za veškeré dary pro farnost nebo rekonstrukci
fary!
Milí farníci. Přeji Vám, abyste rok 2021 prožili hlavně ve zdraví,
pokoji a lásce, obklopení dobrými lidmi, naplňováni dobrými myšlenkami a touhami, aby Vás těžkosti neporážely, ale posilovaly, a
radosti, aby Vás vedly k vděčnosti a k chvále Boha Otce.

Rekonstrukce fary v Bílovci

tel.:

731 694 634

Římskokatolická farnost Bílovec

mail:

rkf.bilovec@doo.cz

Slezské náměstí 28/25, Bílovec

web:

www.farnostbilovec.cz

č. účtu: 161075636 / 0300

