
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 4 (26) 

Neděle 24. 1.  

  7:30 Velké Albrechtice     

   

 

9:00  Bílovec 

10:30  Bílov 

   

Pondělí 25. 1.  

18:00 Bílovec 

 

Úterý  26. 1.  

18:00  Bílovec 

 

Středa 27. 1. 

18:00 Bílovec 

 

 

Čtvrtek 28. 1. 

18:00 Bílovec 

3. neděle v mezidobí 

- za Hildegardu a Miroslava Teichmanových, 

dceru Alici, Bohumila Kunce, rodinu Schen-

kovu a sestru Adélu  

- na poděkování za 80 let života  

-  

 

Svátek Obrácení svatého Pavla 

-  za manžele Adamcový  

 

Památka sv. Timoteje a Tita 

- za farníky 

  

Středa 3. týdne v mezidobí  

- za Marii Kristinovou, syna Jana, manžela, 

živou a zemřelou rodinu  

 

Čtvrtek 3. týdne v mezidobí  

- na poděkování za dar života a živou a ze-

Týdeník 24. ledna 2021  

Pořad bohoslužeb 

(od 24. do 31. ledna 2021) 



 

 

Pátek  29. 1.  

18:00 Bílovec 

 

 

Sobota 30. 1.    

18:00 Bílovec 

 

 

Neděle 31. 1.  

  7:30 Velké Albrechtice     

   9:00  Bílovec 

 

10:30  Bílov 

10:30 Bílovec 

mřelou rodinu Friedlovu  

 

Pátek 3. týdne v mezidobí  

- za † Miloslavu Meleckou, živou a zemřelou 

rodinu  

 

Sobota 3. týdne v mezidobí  

- za † Matyldu Hanákovou, manžela a syna 

Lumíra  

 

4. neděle v mezidobí 

-  

- za živou a zemřelou rodinu Lukášovu, 

Vajdovu, Michel a Pokok  

- bohoslužba slova  

- za Marka Dluhoše a Jana Pělu, manželku a 

syna  

1. Podle usnesení Vlády ČR nouzový stav je prodloužen do 14.2.2021. 
Zatím povolený počet osob na bohoslužbách je 10% kapacity kos-
tela. 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 podá-
vat svaté přijímání v kostele v Bílovci také po mší sv. (cca 9.50-
10.00 hod.) 

3. Sbírka dnešní neděle je určena na podporu biblického apoštolátu.  

4. V pondělí slavíme svátek Obrácení sv. Pavla, mše sv. v Bílovci 
v 18.00 hod. 

5. V pátek po mši svaté bude tichá adorace do 19 hodin. 

6. Po dobu rekonstrukce fary (do konce března 2021) kancelář je 
v bývalé knihovně a pro modlitební setkání je možné použit 
pouze místnost nad knihovnou, v provozu je také WC vedle kni-
hovny. Rekonstrukce si vyžádá náklady ve výši cca 1.600.000 
Kč. Pokud je to možné upřednostňujeme telefonický kontakt. 

Farní oznámení  



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 

7. Letošní Tříkrálovou sbírku můžete podpořit bankovním převodem, 
online kasičkou na webové stránce www.trikralovasbirka.cz , QR 
platbou (kód ve farním lístku a na nástěnkách), nebo – do neděle 
24. ledna 2021 - vhozením hotovosti do pokladničky v kostele 
v Bílovci, v kostele ve Velkých Albrechticích, v kostele 
v Lubojatech nebo ZŠ ve Staré Vsi. 

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

9. Do konce týdne (nejpozději do pondělí 1.2.2021) je třeba odstranit 
vánoční výzdobu z kostelů. 

10. Po dobu 5. stupně ProtiEpidemického Systému „PES“ nebude 
probíhat výuka náboženství. 

11. Děkujeme za veškeré dary pro farnost nebo rekonstrukci fary a také 
za úklid fary! 

Do neděle 24. ledna 2021 můžete podpořit letošní  sbírku vhozením hoto-
vosti 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! 

Tříkrálová sbírka 2021 




