
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 29 (51) 

Neděle 1. 8.      
  7:30 Velké Albrechtice     
  9:00  Bílovec 
10:30  Bílov 
 
15:00 Nové Dvory 
 
 
Pondělí 2. 8.   
19:00 Bílovec 
 
Úterý  3. 8.  
19:00 Bílovec  
 
Středa 4. 8.   
19:00 Bílovec  
 
Čtvrtek 5. 8. 
19:00 Bílovec  
 

18. neděle v mezidobí 
-  
- za † Janu a Jana Burianovy  
- za † sestry, bratra Adolfa, synovce Josefa  
a  rodiče  
- za † Ferdinanda Friedla, manželky, dcery  
a zetě 
 
Pondělí 18 . týdne v mezidobí   
- bohoslužba slova 
 
Úterý 18 . týdne v mezidobí   
- za † Edmunda Schwarze 
 
Památka sv. Jana Maria Vianneye  
- za Františku Ocáskovou a živou a † rodinu  
 
Čtvrtek 18 . týdne v mezidobí   
- za rodinu Kubečkovu, Strakošovu  
a Šramkovu  

Týdeník 1. srpna 2021  

Pořad bohoslužeb 

(od 1. do 8. srpna 2021) 



Pátek  6. 8.  
10:00  DPS Bílovec 
19:00  Bílovec 
 
Sobota 7. 8.  
19:00 Bílovec 
 
Neděle 8. 8.      
  7:30 Velké Albrechtice     
    
  9:00  Bílovec 
10:30  Bílov 

Svátek Proměnění Páně 
- mše svatá 
- za členy živého růžence  
 
Sobota 18 . týdne v mezidobí   
- za † Hertu Kupcovou a manžela 
 
19. neděle v mezidobí 
- za † rodinu Bučkovu, Raškovu, Janovu  
a zapomenuté duše 
- za † Annu Hermanovou a její rodinu  
- za farníky  

Farní oznámení  

V pátek je svátek Proměnění Páně. Na mši svatou zveme v 19 hodin  
do kostela sv. Mikuláše.  

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

V neděli 8. srpna v 10:30 jste srdeční zváni do Bílova na poutní mši sva-
tou ke cti svatého Vavřince. 

 

 
 
 



Svátek Proměnění páně 

Co znamená svátek Proměnění Páně? 
 
Můj Bůh září do mých temnot …(Žl 18,29) 
 
Ježíš své poselství nezjevuje jen slovy, ale též skrze znamení. Událost 
proměnění Páně je postavena jako protiváha k předpovědím o Ježíšově 
utrpení. Pán zjevil, že není jen trpící nebo jen oslavený. Je trpící, ukřižo-
vaný, ale zároveň ten, který přemohl zánik a vstal z mrtvých. Událost pro-
měnění Páně se tak stává světlem pro okamžiky, kdy i my putujeme tem-
notami života. Událost proměnění Páně je zároveň příslibem i našeho pro-
měnění a naplnění. 
 
Kristus nás proměňuje 
Když slavíme svátek Proměnění Páně opěvujeme současně očekávání 
vlastního proměnění. Kristus totiž prochází lidskou bytostí a dává ji své 
vlastní rysy. Proměňuje v nás všechno: to dobré i to zlé. 
 
Každý z nás má v sobě mnoho otevřených ran 
Každý muž a každá žena má v sobě mnoho otevřených ran způsobených 
neúspěchy, ponížením a špatným svědomím. Tyto rány se možná otevírají 
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právě v okamžiku, kdy bychom potřebovali nekonečné porozumění. Ni-
kdo nám ale není nablízku. 
Máme snad nad těmito ranami vzdychat? Takto by se staly naším souže-
ním, agresivní silou proti nám i proti jiným – obvykle proti těm nejbliž-
ším. Jestliže je ale Kristus promění, stanou se silovým polem, zdrojem 
tvůrčí síly, z níž prýští schopnost ke společenství, k přátelství a k porozu-
mění. 
 
(Zpracováno podle textů bratra Rogera Schutze) 
 
Je proměna našeho života možná? 
Každý z nás má svou originální povahu. Bůh nechce měnit náš charakter. 
Chce jen proměnit negativní sklony naší povahy v pozitivní. Chce naše 
hříšné postoje změnit na užitečné. Když totiž skutečně následujeme Ježíše 
a setkáváme se s ním, vždy v nás dochází k proměně. 
 
Setkání s Ježíšem proměňuje 
V evangeliích vidíme různé lidi, kteří se setkali s Ježíšem. Když se napří-
klad žena dotkla jeho šatů, vyšla z něho síla. Ježíšova síla se dotkla i Za-
chea na stromě a změnila ho. Dotkla se i Petra, když se na něho po zradě 
Ježíš podíval, a Petr se změnil. Dotkla se zločince, ukřižovaného vedle 
Ježíše. I tento muž se změnil. A tak bychom mohli ve vyprávění pokračo-
vat. S Ježíšem se můžeme setkávat například v modlitbě, ve společenství 
dalších křesťanů, ve službě, ve svátostech, při četbě Bible… 
 
(Zpracováno podle knížky Eliase Velly „Ježíš, lékař těla i duše“) 
 


