
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 19 (41) 

Neděle  9. 5.     
  7:30 Velké Albrechtice     
   
  9:00  Bílovec 
 
10:30  Bílov 
10:30 Stará Ves 
17:00  kaple P. M. 
 
Pondělí 10. 5.   
18:00 Bílovec 
 
Úterý  11. 5.   
18:00  Bílovec 
 
Středa 12. 5.  
18:00 Bílovec 
 
Čtvrtek 13. 5.   
18:00 Bílovec 
 

6. neděle velikonoční  
- za živé a † rodiny: Zajíčkovu, Straškovu, 
Smítalovu a Ševčovičovu 
- za † Josefa Zemana, manželku  
a za † Milana Ševčíka 
- bohoslužba slova 
- za † Marii Švecovou 
- májová pobožnost 
 
Pondělí po 6. neděli velikonoční    
- za † osobu 
 
Úterý po 6. neděli velikonoční    
- za dar uzdravení vnučky 
 
Středa po 6. neděli velikonoční    
- na jistý úmysl 
 
Slavnost Nanebevstoupení Páně 
- za † otce Jiřího Šenkeříka, rodiče, živé  
a † sourozence a jejich rodiny  

Týdeník 9. května 2021  

Pořad bohoslužeb 

(od 9. do 16. května  2021) 



Pátek  14. 5.     
18:00 Bílovec 
 
Sobota 15. 5.   
14.00 Bílovec  
18:00 Bílovec 
 
 
Neděle 16. 5.   
   7:30 Velké Albrechtice    
   9:00  Bílovec 
 
 
10:30  Bílov 
10:30  Stará Ves 
15:00 Nové Dvory 
 
17:00 kaple P. M. 

Svátek sv. Matěje 
- za † Jaroslava Látala, otce a živou rodinu  
 
Sobota po 6. neděli velikonoční    
Pohřeb: + Ludmila Hulová 
- za † Vlastu Hurníkovou, manžela, syna  
a duše v očistci  
 
7. neděle velikonoční 
- za Kurta Kleina a jeho rodinu  
- za Annu Knoppovou, manžela, syna  
Rudolfa, zetě Emila, vnučku Patricii  
a manžela 
- za † rodiče Marii a Josefa Poláškovy  
- bohoslužba slova  
- za † Helmuta Seliga, manželku, dceru,  
rodiče a sourozence  
- májová pobožnost  

Farní oznámení  

1. Pamatujme, že při bohoslužbách je nadále potřeba používat roušky 
nebo respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce. Po-
kud nejste členy jedné domácnosti dodržujte také dvou metrové 
rozestupy mezi účastníky bohoslužeb. 

2. Dnešní sbírka je určena na pomoc pronásledovaným křesťa-
nům. 

3. Ode dneška jsou pravidelné bohoslužby slova nebo mše svaté 
v kostele sv. Jakuba ve Staré Vsi u Bílovce.  

4. Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. 
V Bílovci v týdnu májové pobožnosti budou po ukončení mše 
svaté v kostele sv. Mikuláše (cca v 18.30) a v neděli v 17.00 hod. 
v kapli Panny Marie Pomocné (za nemocnicí). Součásti pobož-
nosti bude čtení Božího slova, rozjímání z knihy „Měsíc 
s Pannou Marii“ od G. Ravasi, mariánské zpěvy, litanie a další 
modlitby. 

5. Ve čtvrtek slavíme doporučený svátek – slavnost Nanebevstoupení 
Páně. 

6. Příští neděli v 15 hodin bude mše svatá v kapli sv. Martina na 



Svátek matek 

Na přímluvu Panny Marie  
vyprošujeme všem maminkám  

hojnost Božího požehnání,  
zdraví a radosti v každodenním životě.  
Děkujeme za jejich odvahu a nasazení. 

 
 

Nových Dvorech. 

7. Náboženství je možné učit pouze v tzv. homogenních skupinách, 
tzn. tak, aby se nepotkávali žáci z různých tříd. Proto výuka nábo-
ženství nebude do odvolání probíhat. 

8. Začala II. etapa rekonstrukce retabula oltáře sv. Mikuláše 
v kostele v Bílovci. V letošním roce bude dokončena oltářní 
architektura – mramorování (kromě soch a zlacení menších 
prvků). Firma p. Bittnera bude provádět práce 1-2x týdně do 
konce října. V pátek bude možné vždy kostel uklidit. Práce si 
vyžádají náklady ve výši 732 969,75 Kč a budou hrazeny 
z Programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón ve výši 732 000 Kč. Římskokato-
lická farnost Bílovec vyslovuje městu Bílovec poděkování za 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace.  

9. Na faře si můžete zapsat úmysly mší svatých do konce roku 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 

Litanie jana pavla II. 

(podle encykliky Redemptoris Mater) 
 
Otče, věčná lásko, která jsi nám skrze Marii  
dala Krista,  
smiluj se nad námi.  
Kriste, tělo a krvi Panny Marie,  
smiluj se nad námi.  
Duchu svatý, který jsi způsobil v Marii největší 
dílo milosti,  
smiluj se nad námi.  
 
Maria, plná milosti, oroduj za nás.  
Maria, jitřenko spásy,  
Maria, obraze a vzore církve,  
Maria, nejmilovanější matko církve,  
Maria, vůdkyně Božího lidu,  
Maria, slávo Boží milosti,  
Maria, vůdkyně pokorných a chudých,  
Maria, vzore ve zkouškách víry,  
Maria, spojená s Kristem v nepochopení a bolesti,  
Maria, věrná Kristu až do jeho smrti na kříži,  
Maria, obraz a zrcadlo tajemství Krista,  
Maria, matko Krista a matko lidí,  
Maria, dokonalá v obětování lásky,  
Maria, matko všech bratří v Kristu,  
Maria, mateřská prostřednice církve a lidí,  
Maria, Kristova spolupracovnice na spáse,  
Maria, matko oslaveného Pána,  
Maria, která nás vedeš k eucharistii,  
 
Beránku Boží, zrozený z Panny Marie, smiluj se nad námi. 
Beránku Boží, slávo Panny Marie, smiluj se nad námi. 
Beránku Boží, pokoji a smíření člověka, smiluj se nad námi. 


