
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 21 (43) 

Neděle  23. 5.     
   7:30 Velké Albrechtice     
   9:00  Bílovec 
 
10:30  Bílov 
10:30 Stará Ves 
 
Pondělí 24. 5.   
18:00 Bílovec 
 
Úterý  25. 5.   
18:00  Bílovec 
 
 
Středa 26. 5.  
18:00 Bílovec 
 
Čtvrtek 27. 5.   
 
18:00 Bílovec 
 

Slavnost Seslání Ducha Svatého 
- za † otce Leo Wecha 
- za děti, které přistoupí k 1. svatém přijímání 
a jejich rodiny 
- bohoslužba slova 
- za rodiny Hodovu a Válkovu  
 
Památka Panny Marie, Matky církve    
- bohoslužba slova 
 
Úterý 8. týdne v mezidobí    
- za živou a † rodinu Beňovu, rodiče z obou 
stran a duše v očistci  
 
Památka sv. Filipa Neriho   
- na jistý úmysl 
 
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného 
kněze  
- za † Karla Štencla a živou rodinu  
 

Týdeník 23. května 2021  

Pořad bohoslužeb 

(od 23. do 30. května  2021) 



Pátek  28. 5.     
18:00 Bílovec 
 
 
Sobota 29. 5.   
10:30 Bílovec 
18:00 Bílovec 
 
 
Neděle 30. 5.   
   7:30 Velké Albrechtice    
   9:00  Bílovec 
 
10:30  Bílov 
 
10:30  Stará Ves 
17:00 kaple P. M. 

Pátek 8. týdne v mezidobí    
- za † Jaroslava a Ludvíka Látalovy, živou  
a † rodinu Látalovu  
 
Sobota 8. týdne v mezidobí    
- křest: Matyáš Richtár 
- za rodinu Stanovsku, Šindlářovu, Sýkorovu, 
Řeháčkovu, Vůjtkovu a Knoppovu  
 
Slavnost Nejsvětější Trojice 
- za † Miroslavu Jeloňkovou  
- za Františka Hertla, Zdeňku Štelarovou  
a celou živou a † rodinu  
- za dar zdraví a Boží ochranu pro celou  
rodinu a Jitku Kotarovou  
- bohoslužba slova  
- májová pobožnost 

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. Dnešní sbírka je svatodušní sbírka na Diecézní charitu. 

3. Májové pobožnosti jsou v týdnu po mši svaté. 

4. Dnes odpoledne v 15 hodin jste zváni do areálu hasičů na „svatodušní 
smaženici“. Občerstvení zajištěno. Z tohoto důvodu nebude odpolední 
májová pobožnost. K dopravě do areálu můžete využít vícemístné auto 
na těchto zastávkách: 15:00 – kaple sv. Barbory, 15:05 – kostel sv. Mi-
kuláše, 15:10 DPS. 

5. Od tohoto týdne začne po dlouhé době na faře výuka náboženství. 
Rozvrh hodin:                                                                                      
1. třída    pondělí 12:30                                                                       
2. třída   středa 13:30                                                                          
3. třída   středa 14:15                                                                           
5.+ 6. třída  středa 13:30                                                                    
7.– 9. třída   středa 14:15. 

6. Animátorky bíloveckého děkanátu zvou dívky každého věku na onli-



ne „Mezi námi děvčaty“. Ve dnech 24. – 28. 5. se můžete těšit  
na workshopy, podcasty, modlitby a další. Registrovat se můžete na 
animabilovec.webnode.cz. 

7. Biskupství ostravsko-opavské spolu s Centrem pro rodinu a sociální 
péči srdečně zvou v úterý 25. 5. 2021 v 9:15 všechny seniory osobně 
nebo online na Diecézní setkání seniorů s biskupem Martinem.  
Při osobní účasti: respirátory třídy FFTP2.                                        
Osobně: Katedrála Božského Spasitele v Ostravě                            
Online: https://www.doo.cz/pastoracni-aktivity/seniori/                                      
Program: Loretánská litanie, mše svatá, přednáška. 

Výzva biskupů  

"Dovolujeme si vás povzbudit, abyste se postupně vraceli do kostelů." 

Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie 
nemoci COVID-19 

Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši, 

díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem 
ochromila běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně 
vrací k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale 
také příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a ob-
rovská šance využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro mno-
hé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno, kdy 
onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel. 

Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že na-
ši bližní měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme 
rádi, že i Církev zde přiložila ruku k dílu, což není nic navíc, protože služ-
ba Bohu a služba člověku je do ní vepsána samotným Zakladatelem. 

Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus. 
K němu také patří návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě. Tech-
nické prostředky byly v době, kdy pandemie doléhala plnou silou, důleži-
tým nástrojem, jak zachovat alespoň něco a nějakým způsobem z toho, co 
činí Církev Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění. Avšak je potřeba mít 
stále na mysli, že skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nena-
hraditelné. 

Proto si Vás dovolujeme povzbudit, abyste se postupně vraceli do kostelů, 
pochopitelně při zachování příslušných hygienických opatření  

https://www.doo.cz/pastoracni-aktivity/seniori/


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 

a s potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše svaté v televizi a na sociál-
ních sítích nechť je nadále k dispozici nemocným a těm, kteří do kostela 
nemohou. Je však načase, abychom si my ostatní opět připomněli, že svě-
cení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni 
patří i účast na bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom projevili Bohu 
vděčnost za překonání této vlny pandemie a přicházeli do kostela poděko-
vat trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve. Radostnou zprá-
vou je, že můžeme opět chválit Pána i zpěvem. 
  
Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají 

Biskupové Čech, Moravy a Slezska 

Nepomuk, 18. května 2021 

V rámci letošní Noci kostelů 28. května bude pro vás v Bílovci otevřen 
kostel svatého Mikuláše (19 - 22 hodin) a kaple Panny Marie Pomocné  
(18 - 21:30).  

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

Bude možnost zapálit svíce a napsat své prosby, za které se budeme 
v kostele sv. Mikuláše ve 22 hodin, v kapli Panny Marie Pomocné 
ve 21:30 modlit.  

Zveme ke společné modlitbě.  

Jste také zváni k putování po bíloveckých kapličkách (kaple svaté Barbory 
- bývalá špitální kaple, kaple za nemocnicí - kaple Panny Marie Pomocné, 
Selská kaple ve Staré Vsi, kaple sv. Floriána na Labuti u Řeháčků, kaple 
Panny Marie na ČS. armády). U těchto objektů budete moci hledat malo-
vané kamínky, které si můžete odnést domů nebo vzít a položit na jiné vi-
ditelné místo, aby je mohl najít někdo jiný a radovat se z nich. Také může-
te donést své namalované kamínky a vyměnit je. 

Noc kostelů  


