
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 28 (50) 

Neděle 25. 7.     

  7:30 Velké Albrechtice     

  9:00  Bílovec 

10:30  Bílov 

10:30 Stará Ves 

 

Pondělí 26. 7.   

19:00 Bílovec 

 

 

Úterý 27. 7. 

19:00 Bílovec  

 

Středa 28. 7.  

19:00 Bílovec  

 

Čtvrtek 29. 7. 

19:00 Bílovec  

 

17. neděle v mezidobí 

-  

- za † Verolina Rabčana 

- bohoslužba slova 

- za farníky 

 

Památka sv. Jáchyma a Anny      

- za † Miroslava Nováka a za živou  

a † rodinu  

 

Památka sv. Gorazda a druhů    

- za farníky  

 

Středa 17 . týdne v mezidobí   

- za živou a † rodinu Bučkovu a Honovu  

 

Památka sv. Marty  

- na úmysl dárce  

  

Týdeník 25. července 2021  

Pořad bohoslužeb 

(od 25. července do 1. srpna 2021) 



Pátek  30. 7.  

19:00  Bílovec 

 

 

Sobota 31. 7. 

19:00 Bílovec 

 

 

Neděle 1. 8.      

   7:30 Velké Albrechtice     

   9:00  Bílovec 

10:30  Bílov 

 

15:00 Nové Dvory 

Pátek 17. týdne v mezidobí 

- za živou a † rodinu Stružovu, Nezdařilovu  

a Nohelovu a duše v očistci 

 

Památka sv. Ignáce z Loyoly 

- za živou a † rodinu Jarošovu, Šubertovu  

a Barvíkovu 

 

18. neděle v mezidobí 

- 

- za † Janu a Jana Burianovy  

- za † sestry, bratra Adolfa, synovce Josefa  

a  rodiče  

- za † Ferdinanda Friedla, manželky, dcery  

a zetě 

Farní oznámení  

Den prarodičů a seniorů 

V pondělí 26. července slavíme památku sv. Anny a sv. Jáchyma, rodičů 
Panny Marie. Na mši svatou zveme v 19 hodin do kostela sv. Mikuláše. 
 
V pátek po mši svaté bude tichá adorace. 

"Drahý dědečku, drahá babičko..."  

Církev dnes poprvé slaví Světový den prarodičů a starých lidí  

 

„Jsem s tebou po všechny dny“, to je Pánův příslib, který dal učedníkům 
před vystoupením na nebesa a který dnes opakuje také tobě, drahý dědeč-
ku a drahá babičko.  

 

Pán posílá své anděly 

Papež připomíná, že podnětem k vyhlášení tohoto světového dne byla 
pandemie, která jak říká „přišla jako nečekaná a zuřivá bouře“ a dopadla 
nejtvrdším způsobem právě na staré lidi, ať už v podobě nemoci samé, 
odchodu nejbližších nebo formou dlouhé izolace a osamělosti.   



„Avšak i tehdy, když se všechno zdá být temné, jako v těchto měsících 
pandemie, Pán nám nepřestává posílat anděly, aby nás těšili v naší osa-
mělosti a opakovali nám : „Já jsem s tebou po všechny dny“. Říká to to-
bě, říká to mně, nám všem. (…) Někdy budou mít tvář našich vnoučat, jin-
dy příbuzných, dlouholetých přátel nebo těch, které jsme poznali právě v 
této těžké chvíli. V tomto čase jsme se naučili chápat, jak důležité jsou pro 
každého z nás návštěvy a objetí. Velmi mne rmoutí skutečnost, že na ně-
kterých místech ještě nejsou možné!” 

 

A vysílá dělníky na svou vinici v každé době 

Své posly však posílá Pán také prostřednictvím Božího slova, dodává 
František a doporučuje každodenní četbu evangelia, modlitbu žalmů a 
slova starozákonních proroků. Písmo nám pomáhá v pochopení toho, co 
po nás dnes Pán žádá. Papež vztahuje na nejstarší generaci Ježíšova slova, 
s nimiž vysílá své apoštoly, aby mu získávali učedníky mezi všemi náro-
dy.  

A důrazně, dokonce dvakrát opakuje, co je úkolem prarodičů a všech lidí 
pokročilých let: „Poslouchejte dobře: Co je naším povoláním dnes, v na-
šem věku? Střežit kořeny, předávat víru mladým a pečovat o nejmenší. 
Nezapomínejte na to! Nezáleží na tom, kolik je ti let, zda pracuješ či niko-
li, zda jsi zůstal sám nebo máš rodinu, zda ses stal prarodičem mladý ne-
bo v pokročilejším věku,  zda jsi autonomní nebo potřebuješ pomoc, pro-
tože neexistuje žádný důchodový věk, kdy by se odcházelo od úkolu hlásat 
evangelium, od úkolu předávat tradice vnoučatům. Je třeba vydat se na 
cestu a především vyjít sami ze sebe a podniknout něco nového.“ 



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 

Pilíře obnovy společnosti: Sny, paměť a modlitba 

První – pilíř snů – odkazuje ke spojenectví mezi mladými a starými: 
„Kdo, ne-li mladí, může převzít sny starších a pokračovat v nich? K tomu 
je však třeba neustávat ve snění, v pěstování snů o spravedlnosti, míru  
a solidaritě…“  

Ke snům vykloněným do budoucnosti se váže paměť na doby minulé. Pa-
pež připomíná starým lidem povinnost svědčit o zkušenosti, kterou prošli. 
Vzpomíná na své prarodiče, kteří zažili drama emigrace, vybízí ke vzpo-
mínkám na bolesti války, aby vnuci porozuměli hodnotě míru 

Třetí pilíř – modlitbu – uvedl František citací ze svého předchůdce papeže 
Benedikta „svatého starce – jak řekl – který se nadále modlí a pracuje pro 
církev„: „Modlitba starých lidí může chránit svět a pomáhat mu snad ješ-
tě výrazněji než usilovná snaha mnoha jiných“  

 

Modlitba k prvnímu Světovému dni prarodičů a seniorů 
 

Děkuji ti, Pane, za útěchu tvé přítomnosti: 
i v časech osamocení jsi ty mou nadějí a důvěrou, 

jsi mi skálou a útočištěm od mládí! 
Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu a požehnal mi dlouhým životem. 

Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí,  
za sny, které se v mém životě již splnily, i za ty, které mě teprve čekají. 

Děkuji ti za tento čas obnovené plodnosti, ke kterému mě voláš. 
Dej mi, Pane, více víry, učiň mě nástrojem svého pokoje, 

nauč mě, jak objímat ty, kdo trpí víc než já, 
jak nepřestávat snít a o tvých divech vyprávět novým generacím. 

Chraň a veď papeže Františka a církev,  
aby světlo evangelia dosáhlo až na konec světa. 

Sešli svého Ducha, Pane, ať obnoví svět, aby se utišila bouře pandemie, 
chudí došli útěchy a skončily se války. 

Podpírej mě v mé slabosti a pomáhej mi žít naplno každý okamžik,  
který mi dáváš,  

v jistotě, že ty jsi se mnou po všechny dny až do konce věků. 
Amen. 


