Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice

č. 5

Týdeník

30. srpna 2020

Pořad bohoslužeb
(od 30. srpna do 6. září)
Neděle 30. 8.
7:30 Velké Albrechtice
9:00 Bílovec
10:30 Bílov
10:30 Stará Ves
15:00 Nové Dvory

22. neděle v mezidobí
za živou a † rodinu Hubáčkovu
za školáky a učitele
bohoslužba slova

Pondělí 31. 8.
18:00 Bílovec

Pondělí 22. týdne v mezidobí
bohoslužba slova

Úterý 1. 9.
7:00 Bílovec

Úterý 22. týdne v mezidobí
za farníky

Středa 2. 9.
18:00 Bílovec

Středa 22. týdne v mezidobí
za Boženu Lazeckou, manžela a sourozence

Čtvrtek 3. 9.
18:00 Bílovec

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže

Pátek 4. 9.
18:00 Bílovec
Sobota 5. 9.
18:00 Bílovec

Pátek 22. týdne v mezidobí
za členy živého růžence
Sobota 22. týdne v mezidobí
za sílu a naději do dalšího života

na poděkování za 90 let života a za
Ferdinanda Friedla, manželky, dceru a zetě

Neděle 6. 9.
7:30 Velké Albrechtice
9:00 Bílovec
10:30 Bílov
10:30 Stará Ves
16:00 Bravinné

23. neděle v mezidobí
za † Josefa Lukáše, bratra Jaroslava, živou
a zemřelou rodinu
bohoslužba slova
za obec Bravinné a farníky

Farní oznámení
1. Dnes (neděle) v 15 hodin bude sloužena mše sv. v kapli sv. Martina na
Nových Dvorech.
2. Od pondělí 31. srpna budou mše svaté během týdne, mimo úterý, slouženy od 18 hodin.
3. Každou středu po mši sv. se koná na faře modlitební setkání a setkání
skupiny modlitby matek. Na tato setkání jste srdečně zváni.
4. Tento týden budou pokračovat zednické práce na faře.
5. V pátek v 10 hodin bude mše sv. v DPS v Bílovci.
6. Tento pátek bude kněz navštěvovat nemocné. V případě zájmu o návštěvu se nahlaste v zákristii.
7. V pátek po mši sv. bude adorace k Srdci Ježíšovu.
8. Na poutní mši svatou k Panně Marii do Bravinného zveme v neděli 6.
září v 16 hodin. Z Bílovce půjde pěší pouť. Sraz v 14:30 na ulici Bezručova u garáží. Z důvodu koronaviru nebude po mši společné agapé.
9. Náboženství v katechetickém roce 2020-2021 bude probíhat pro žáky
základní školy na faře v níže uvedených dnech. Časy jsou orientační.
1. třída
pondělí
13:00
2. třída
středa
13:00
3. třída
středa
14:00
5. – 6. třída
středa
13:30
7. – 9. třída
středa
14:15

Nedělní liturgie
1. čtení Jer 20,7-9
Svedl jsi mě, Hospodine, a dal jsem se svést; byl jsi silnější než já a přemohls mě! Celý den jsem na posměch, všichni se mi vysmívají. Kdykoliv

mluvím, musím křičet, ohlašovat násilí a zpustošení; Hospodinovo slovo
se mi stalo pohanou a posměchem po celý den.
Řekl jsem si: „Nebudu se již o něho starat, nebudu již mluvit jeho jménem.“ Tu se Hospodinovo slovo stalo v mém nitru hořícím ohněm, zavřeným v mých kostech; snažil jsem se ho snést, ale nebylo to možné.
Žalm: Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože!
Bože, ty jsi můj Bůh, – snažně tě hledám, – má duše po tobě žízní, prahne
po tobě mé tělo – jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.
Tak toužím tě spatřit ve svatyni, – abych viděl tvou moc a slávu. – Vždyť
tvá milost je lepší než život, – mé rty tě budou chválit.
Tak tě budu velebit ve svém životě, – v tvém jménu povznesu své dlaně k
modlitbě. – Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, – plesajícími rty
zajásají ústa.
Neboť stal ses mým pomocníkem – a ve stínu tvých křídel jásám. – Má
duše lne k tobě, – tvá pravice mě podpírá.
2. čtení Řím 12, 1-2

Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím: přinášejte sami sebe v oběť
živou, svatou a Bohu milou! To ať je vaše duchovní bohoslužba. A nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení,
abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.
Zpěv před evangeliem
Aleluja. Otec našeho Pána Ježíše Krista ať osvítí naše srdce, abychom pochopili, jaká je naděje těch, které povolal. Aleluja.

Evangelium Mt 16,21-27
Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma,
mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen.
Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To
se ti nikdy nestane!“
On se však obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě,
neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské!“
Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe,
vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit,
ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši?
Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí
každému podle jeho jednání.“

Texty k rozjímání na tento týden
PONDĚLÍ 31. 8.
1 Kor 2,1-5
Lk 4,16-30
I dnes Ježíš prochází středem těch, kdo jej chtějí svrhnout. A ubírá se
dál…
ÚTERÝ 1. 9.
1 Kor 2,10b-16
Lk 4,31-37
Pověst, která se o Ježíšovi roznesla, vycházela z jeho mocných činů. Tichá láska, kterou mu my máme dát, vyvěrá z Ducha svatého, kterého jsme
přeci přijali!
STŘEDA 2. 9.
1 Kor 3,1-9
Lk 4,38-44
Petrova tchyně hned vstává, aby Ježíše a jeho přátele obsluhovala. Poté,
co horečka ustoupila, se vztahy uzdravují službou.
ČTVRTEK 3. 9.
1 Kor 3,18-23
Lk 5,1-11
Rybáři rozuměli lovu jistě dobře. Mohli však být umínění a neposlechnout. Kéž si dám od Ježíše poradit, když situace vypadá (podle mě) beznadějně…
PÁTEK 4. 9.
1 Kor 4,1-5
Lk 5,33-39
Mladé víno, které Ježíš přináší, bývá opravdu bouřlivé. Nelze jej uzavřít
do zaběhlých forem a zvyklostí. Když se o to budeme snažit, samo je po
delší době roztrhne.

SOBOTA 5. 9.
1 Kor 4,6-15
Lk 6,1-5
Trháním klasů porušovali učedníci sobotní klid. Nemám tendenci redukovat Ježíšovu radostnou zvěst na úzkostlivé dodržování předpisů?
NEDĚLE 6. 9.
Ez 33,7-9

Řím 13,8-10

Mt 18,15-20
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