
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 22 (44) 

Neděle  30. 5.     
   7:30 Velké Albrechtice     
   9:00  Bílovec 
 
10:30  Bílov 
 
10:30 Stará Ves 
 
Pondělí 31. 5.   
18:00 Bílovec 
 
Úterý  1. 6.    
18:00  Bílovec 
 
Středa 2. 6.  
18:00 Bílovec 
 
Čtvrtek 3. 6.    
18:00 Bílovec 
 
 

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  
 
Svátek Navštívení Panny Marie     
- za farníky  
 
Památka sv. Justina  
- za † osobu  
 
Středa 9. týdne v mezidobí   
- za † Annu Žurkovou, manžela a syna 
 
Slavnost Těla a Krve Páně   
- za děti, které přistoupily k 1. svatému  
přijímání a jejich rodiny  
 

Týdeník 30. května 2021  

Pořad bohoslužeb 

(od 30. května do 6. června  2021) 



Pátek  4. 6.      
18:00 Bílovec 
 
Sobota 5. 6.    
18:00 Bílovec 
 
 
Neděle 6. 6.    
   7:30 Velké Albrechtice    
    
  9:00  Bílovec 
10:30  Bílov 
10:30  Stará Ves 
 

První pátek v měsíci    
- za členy živého růžence 
 
Památka sv. Bonifáce   
- za Boleslava Recmana, Tomáše Polka,  
živou a † rodinu Recmanovu a Polkovu 
  
10. neděle v mezidobí 
- za † Jindřišku Dostálovou, manžela a zapo-
menuté duše 
- za Josefa Jedličku, rodiče Tížkovy a sestru 
- bohoslužba slova 
- za Jana Košťála, manželku, syna Jaroslava, 
Rostislava, vnuka Radomíra a celou rodinu 

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. Ve sbírce na Diecézní charitu se vybralo:                                     
Bílov      2 860 Kč                                                  
Bílovec    13 815 Kč                                               
Velké Albrechtice   1 185 Kč. 

3. Dnes odpoledne v 15 hodin jste zváni do areálu hasičů na 
„svatodušní smaženici“. Občerstvení zajištěno. Z tohoto důvodu ne-
bude odpolední májová pobožnost. K dopravě do areálu můžete vy-
užít vícemístné auto na těchto zastávkách: 15:00 – kaple sv. Barbo-
ry, 15:05 – kostel sv. Mikuláše, 15:10 - DPS. V případě nepříznivé-
ho počastí se akce uskuteční na faře. 

4. Na slavnost Těla a Krve Páně (Božího Těla) zveme ve čtvrtek  
3. června v 18 hodin do kostela sv. Mikuláše. Po mši svaté bude 
průvod kolem kostela. V případě nepřiznivého počasí bude adorace 
v kostele. 

5. Tento týden je první pátek v měsíci. Po mši svaté bude adorace 
k Srdci Ježíšovu. 

6. Večerní bohoslužby v Bílovci budou v 19 hodin až od 7. června. 



7. Na faře pokračuje 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. 

Fotografie z 1. svatého přijímání - 23. 5. 2021 



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 

Slavnost těla a krve páně 

Slavnost Těla a krve Páně (dříve Božího těla) se v katolické církvi slaví ve 
čtvrtek po slavnosti Nejsvětější Trojice. Svátek zavedl papež Urban IV.  
v roce 1264. Roku 1314 byl potvrzen Klementem V. Od 15. století se po 
celé církvi rozšířil zvyk procesí. Jedná se o náboženský průvod s Nejsvě-
tější svátostí (eucharistií) ulicemi města nebo uvnitř kostela, který slouží k 
chvále a díkůvzdání. 
Pro tuto slavnost se stavěly čtyři oltáře, orientované na všechny světové 
strany, které tak mají vyjádřit, že všichni lidé jsou povoláni ke spáse v 
Kristu. První monstrance, v níž byla svatá hostie k těmto oltářům přenáše-
na, měla tvar gotické věžičky dekorované fiálami s křišťálovým okénkem. 
Pozdější monstrance ve tvaru slunce, mají vyjadřovat Krista jako slunce 
života, milosti a lásky.  
Církev žije z eucharistie a v rozmanitých formách zakouší, jak se stále 
naplňuje Kristův příslib: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce 
světa!“ (Mt 28,20). V eucharistii se církev raduje z této přítomnosti s jedi-
nečnou intenzitou, neboť chléb a víno se proměňují v tělo a krev Pána. 
Když o Letnicích církev, lid nové smlouvy, začala své putování k nebeské 
vlasti, Nejsvětější svátost nadále pravidelně doprovázela její dny a napl-
ňovala je důvěryplnou nadějí. Kristus nám skrze přijímání svého těla  
a krve předává také svého Ducha. 
Eucharistická oběť je „zdrojem a vrcholem celého křesťanského života. 
„Vždyť nejsvětější eucharistie obsahuje celé duchovní dobro církve, Kris-
ta samého, našeho velikonočního Beránka a živý chléb. Skrze své tělo, 
Duchem Svatým oživované a oživující, dává lidem život“. Proto církev 
stále upírá svůj pohled na Pána ve Svátosti oltářní, v níž odhaluje plné vy-
jádření jeho nesmírné lásky. 
Ten, kdo se živí Kristem v eucharistii, nemusí čekat na věčný život až po 
smrti: má jej už na zemi jako prvotinu budoucí plnosti, která pojme člově-
ka v jeho úplnosti. V eucharistii totiž dostáváme také záruku tělesného 
vzkříšení na konci světa: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život 
a já ho vzkřísím v poslední den“ (Jan 6,54). 


