
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 20 (42) 

Neděle  16. 5.     
   7:30 Velké Albrechtice     
   9:00  Bílovec 
 
 
10:30  Bílov 
10:30 Stará Ves 
15:00 kaple sv. Martina 
 
17:00  kaple P. M. 
 
Pondělí 17. 5.   
18:00 Bílovec 
 
Úterý  18. 5.   
18:00  Bílovec 
 
Středa 19. 5.  
18:00 Bílovec 
 
 

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  
 
Pondělí po 7. neděli velikonoční    
- za farníky 
 
Úterý po 7. neděli velikonoční    
- za farníky 
 
Středa po 7. neděli velikonoční    
- za Rudolfa Peschla, manželku,  
živou a †  rodinu 
 

Týdeník 16. května 2021  

Pořad bohoslužeb 

(od 16. do 23. května  2021) 



Čtvrtek 20. 5.   
18:00 Bílovec 
 
Pátek  21. 5.     
18:00 Bílovec 
 
 
Sobota 22. 5.   
18:00 Bílovec 
 
 
Neděle 23. 5.   
   7:30 Velké Albrechtice    
   9:00  Bílovec 
 
10:30  Bílov 
10:30  Stará Ves 

Čtvrtek po 7. neděli velikonoční    
- za Jenovefu Pracnou, manžela a syna 
 
Pátek po 7. neděli velikonoční    
- za † rodiče Amálii a Františka Jarošovy  
a synovce Kamila   
 
Sobota po 7. neděli velikonoční    
- na poděkování za 85 let života s prosbou  
o požehnání do dalších let 
 
Slavnost Seslání Ducha Svatého 
- za † otce Leo Wecha 
- za děti, které přistoupí k 1. svatém přijímání 
a jejich rodiny 
- bohoslužba slova 
- 

Farní oznámení  

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

2. Ve sbírce na pomoc pronásledovaným křesťanům se vybralo:        
Bílov - 3 400 Kč                                                                                             
Bílovec - 12 077 Kč                                                                                    
Velké Albrechtice - 2 037 Kč 

3. Dnes v 15 hodin bude mše svatá v kapli sv. Martina na Nových Dvo-
rech a v 17 hodin májová pobožnost v kapli Panny Marie Pomocné. 

4. Májové pobožnosti jsou v týdnu po mši svaté. 

5. V sobotu 22. května v 15 hodin bude nácvik  k 1. svatému přijímání  
a svatá zpověď dětí. 

6. V neděli 23. května na slavnost Seslání Ducha Svatého 5 dětí z naší 
farnosti přistoupí k prvnímu svatému přijímání.  Mysleme na naše děti 
a jejich rodiny v modlitbě. 

7. V neděli 23. května v 15 hodin jste zváni do areálu hasičů na 
„svatodušní smaženici“. Občerstvení zajištěno. Z tohoto důvodu nebu-
de odpolední májová pobožnost. 



8. Příští neděli 23. května je svatodušní sbírka na Diecézní charitu. 

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

10. Děkujeme všem, kteří darovali brýle či obaly pro Afriku. 

Noc kostelů  

„Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří.“ ( Žalm 104,20) 

 
V rámci letošní Noci kostelů 28. 5. 2021 bude pro vás v Bílovci otevřen 
kostel svatého Mikuláše a kaple Panny Marie Pomocné.  

V kostele svatého Mikuláše bude od 19 do 21 hodin individuální prohlíd-
ka doplněna hudbou. Na varhany zahraje MgA. et MgA. Magdaléna Ma-
ria Kreis a na zobcovou flétnu Eva Čapková, DiS. 

Kaple Panny Marie Pomocné (kaple za nemocnicí) bude od 18 hodin zpří-
stupněna k osobního zastavení a zamyšlení.  

V kostele svatého Mikuláše a v kapli Panny Marie Pomocné bude mož-
nost zapálit svíce a napsat své prosby, za které se budeme ve 22 hodin  
(v kapli Panny Marie Pomocné ve 21:30) modlit. 

Jste také zváni k putování po bíloveckých kapličkách (kaple svaté Barbo-
ry - bývalá špitální kaple, kaple za nemocnicí - kaple Panny Marie Po-
mocné, Selská kaple ve Staré Vsi, kaple sv. Floriána na Labuti u Řeháčků, 
kaple Panny Marie na ČS. armády). 

U těchto objektů budete moci hledat malované kamínky, které si můžete 
odnést domů nebo vzít a položit na jiné viditelné místo, aby je mohl najít 
někdo jiný a radovat se z nich. Také můžete donést své namalované ka-
mínky a vyměnit je. 

Prosíme ochotné lidi o pomoc při hlídání kostela a kaple Panny Marie Po-
mocné.  
Kostel   19:00 - 22:00  

Kaple   18:00 - 21:30 
Hlásit se můžete u paní Aleny Kuchařové. 

Aktuální informace hledejte na www.nockostelu.cz nebo webu farnosti 
www.farnostbilovec.cz.  



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 


