Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice

č. 2 (24)

Týdeník

10. ledna 2021

Pořad bohoslužeb
(od 10. do 17. ledna 2021)

Neděle 10. 1.
7:30 Velké Albrechtice

10:30 Bílov

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 † rodinu

Pondělí 11. 1.
18:00 Bílovec

Pondělí 1. týdne v mezidobí
- úklid kostela - není bohoslužba

Úterý 12. 1.
18:00 Bílovec

Úterý 1. týdne v mezidobí
- na jistý úmysl

Středa 13. 1.
18:00 Bílovec

Středa 1. týdne v mezidobí
- za † Pavla Tížka a † Oldřišku Hefkovou,
za živé a zemřelé rodiny a duše v očistci

Čtvrtek 14. 1.
18:00 Bílovec

Čtvrtek 1. týdne v mezidobí
- za zemřelou osobu

9:00 Bílovec

Pátek 15. 1.
18:00 Bílovec

Pátek 1. týdne v mezidobí
- za † manžele Skybovy a nemocnou osobu

Sobota 16. 1.
18:00 Bílovec

Sobota 1. týdne v mezidobí
- za uzdravení dcery Evy

Neděle 17. 1.
7:30 Velké Albrechtice
9:00 Bílovec
10:30 Bílov
10:30 Bílovec

2. neděle v mezidobí
- za živou a † rodinu Krejčí
- bohoslužba slova
-

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. 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.).
3. V pondělí 11. ledna budeme rušit v kostele svatého Mikuláše vánoční
výzdobu a stromky. Z tohoto důvodu nebude v pondělí mše svatá ani
bohoslužba slova.
4. V pátek po mši svaté bude tichá adorace do 19 hodin.
5. V pondělí 4.1.2021 začala 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) kancelář se
přesune do knihovny a pro modlitební setkání bude možné použit
pouze místnost nad knihovnou, v provozu bude také WC vedle
knihovny. Rekonstrukce si vyžádá náklady ve výši cca 1.400.000
Kč.
6. Na faře si můžete zapsat úmysly mší svatých na celý rok 2021, a to
osobně nebo telefonicky na čísle: 731 694 634.

7. Po dobu 5. stupně ProtiEpidemického Systému „PES“ nebude probíhat výuka náboženství.
8. Děkujeme také za veškeré dary pro farnost nebo na rekonstrukci fary!

Tříkrálová sbírka

Vážení přátelé,
do poslední chvíle jsme věřili, že se s vámi se všemi znovu osobně setkáme při Tříkrálové sbírce. Koledníci mají vyžehlené obleky, připravené
dárky. O to více nás mrzí, že nám současná epidemiologická situace osobní koledu neumožňuje.
Přejeme vám proto alespoň tímto způsobem vše dobré v novém roce. Také letos vás prosíme o podporu naší charity. Výtěžek z Tříkrálové sbírky
je pro nás velmi důležitý. Jen díky vaší štědrosti jsme v minulém roce
mohli zakoupit nové zdravotnické pomůcky do půjčovny, podpořit děti ve
volnočasových aktivitách a financovat projektovou dokumentaci k nové
charitní budově. Nic z toho bychom bez vaší podpory nezvládli. Děkujeme.
Na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz je pro vás jako malé poděkování připravena koleda online. Na webových stránkách Charity
Studénka https://studenka.charita.cz se zase dozvíte více o naší činnosti a
využití Tříkrálové sbírky.
Finančně můžete letos Tříkrálovou sbírku podpořit takto:
• bankovním převodem
číslo účtu Tříkrálové sbírky je: 66008822/0800,
VS Charity Studénka je 77708015
• online kasičkou na webové stránce:
www.trikralovasbirka.cz

• QR platbou:

• vhozením hotovosti do pokladničky, které najdete na těchto místech:
- kostel sv. Mikuláše v Bílovci
- kostel sv. Jiří v Lubojatech
- Základní škola ve Staré Vsi

Děkujeme za vaši štědrost.
Modlitba za křest
Bože, Otče všemohoucí,
děkuji ti, že tvůj Syn, Ježil Kristus, přišel mezi nás.
Narodil se z Marie Panny, přišel k Janu Křtiteli,
odmítl Ďábla, který ho sváděl,
v úzkosti na sebe vzal důsledky našich hříchů a podstoupil smrt,
aby nás zachránil.

Děkuji ti, že jsi tak naplnil sliby dané lidstvu
a věrně naplňuješ smlouvu, k níž jsi se ve své svobodě lásky zavázal.
I na mne samotného shlédl tvůj Syn ze své slávy, kterou jsi mu dal,
a pozvedl mě ve křtu ke svobodě dítěte Božího
a dal mi podíl na svém svatém kněžství a důstojnosti krále.
Dej mi, prosím, abych nikdy nezapomněl na den svého křtu
a den za dnem i já věrně plnil sliby, kterými jsem se zavázal tobě,
Bohu nejvýš spravedlivému a nekonečně milosrdnému.
Prosím o to skrze Krista, který mne vykoupil
a s tebou a Duchem Svatým žije a kraluje na věky věků.
Amen

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

