
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 34 (56) 

Neděle 5. 9.      
  7:30 Velké Albrechtice     
  9:00  Bílovec 
10:30  Bílov 
 
Pondělí 6. 9. 
18:00 Bílovec  
 
Úterý  7. 9.  
18:00 Bílovec  
 
Středa 8. 9.    
18:00 Bílovec  
 
Čtvrtek 9. 9. 
18:00 Bílovec  
 
 
Pátek  10. 9.  
18:00  Bílovec 

23. neděle v mezidobí 
- za živou a † rodinu Hubáčkovu 
- za živou a † rodinu Kubíčkovu a Seidlerovu 
- na poděkování za 35 let manželství 
 
Pondělí 23. týdne v mezidobí 
- bohoslužba slova 
 
Úterý 23. týdne v mezidobí 
- za farníky 
 
Svátek Narození Panny Marie  
- za sílu a naději do dalšího života  
 
Čtvrtek 23 . týdne v mezidobí   
- na poděkování za dar manželství  
a Boží požehnáni pro rodinu  
 
Pátek 23 . týdne v mezidobí   
- za † o. Ernesta Kretschmera  

Týdeník 5. září 2021  

Pořad bohoslužeb 

(od 5. do 12. září 2021) 



Sobota 11. 9.  
18:00 Bílovec 
 
 
Neděle 12. 9.       
  7:30 Velké Albrechtice     
  9:00  Bílovec 
10:30 Bílov 
10:30 Stará Ves 
15:00 Bravinné 

Sobota 23. týdne v mezidobí 
- za † syna Lojzíka, vnučku Julinku a Aloise 
Pechu  
 
24. neděle v mezidobí 
- za rodiny Štanclovu a Čuperákovu a rodiče  
- za † Adolfa Škrobánka a živou rodinu  
- bohoslužba slova  
- za Marii Saidlerovou  
- za obec Bravinné 

Farní oznámení  

1. Ve středu při mši svaté budeme slavit svátek Narození Panny Marie. 

2. V pátek po mši svaté bude tichá adorace. 

3. Na oltáři sv. Anny jsou připraveny přihlášky do výuky náboženství. 
Vyplněné je můžete odevzdat v zákristii nebo na faře.  
Rozvrh hodin: 
2. třída    středa  13:30 – 14:15 
3. třída    středa   14:15 – 15:00 
4. – 6. třída   středa  13:30 – 14:15 
7. – 8. třída   středa   14:15 – 15:00 
U žáků 1. třídy se na termínu domluvíme.  
Výuka náboženství začne v týdnu od 20. září. 

4. V sobotu 11. září jedeme na poutní zájezd do Čenstochové. Sraz  
u kostela v Bílovci, odjezd autobusu v 7 hodin. Nezapomeňte na 
jedno z níže uvedených potvrzení: 
- absolvování PCR testu v posledních 7 dnech, 
- absolvování antigenního testu v posledních 72 hodinách na certifi-
kovaném odběrovém místě  
- doklad o očkování. 

5. V neděli 12. září zveme v 15 hodin na poutní mši svatou do Bravinné-
ho. Po mši svaté nebude společné setkání na zahradě školky. 



 

Svátek Narození panny marie  

Svátek Narození Panny Marie patří k nejstarším mariánským svátkům. 
Den jeho slavení byl vybrán v 5. století v Jeruzalémě, jako výroční den 
posvěcení baziliky postavené v místě, kde se Panna Maria podle tradice 
narodila sv. rodičům Jáchymovi a Anně. V tomto místě dnes stojí bazilika 
sv. Anny. O slavení narození Panny Marie se dochovaly nejstarší zmínky 
od sv. Prokla (bis. +446) a počátky slavení v celé církvi začaly údajně za 
papeže Sergeje I. (667-701), s pořádáním procesí do 4 hlavních bazilik.  
 
K oslavení Mariina narození není nutné připomínat celou její velikost,  
ale při vědomí jejího významu je vhodné a žádoucí přijít k ní jako gratu-
lanti. To znamená především tři věci: udělat si pro ni čas, snažit se jí udě-
lat radost a hovořit s ní - což představuje nejen k ní promluvit, ale také ji 
vyslechnout. Jsme pro ni drahými dětmi, které touží dovést k úplnému  
a věčnému sjednocení s Bohem. Tato nabídka cesty je jejím hostitelským 
dárkem pro všechny, kteří si v tento den na ni udělají čas a mají v srdci 
touhu po spáse.  
 
Panna Maria si nejen přeje, ale ve svých zjeveních přímo prosí, abychom 
svůj život stavěli na modlitbě, na modlitbě otevřeného srdce, díky které 
naše duše budou co nejčastěji v Boží blízkosti. Slavme Mariino narození 
s radostí a čistým srdcem! Jak se hodí na její gratulanty a jak přísluší Bo-
žím dětem.  
 
Maria na svět přichází, denice Boží vychází,  
radujme se, radujme se!  
Vyjde slunce z vysokosti, zažene hříchů temnosti,  
veselme se, veselme se!  
Ta, jež se dnes narodila, z dávna přislíbená byla,  
radujme se, radujme se!  
Ta má Matkou Boží býti, Spasitele nám zploditi,  
veselme se, veselme se!  
To je ten žebřík nebeský, kterým sejde král andělský,  
radujme se, radujme se!  
To je brána, kterou projde Mesiáš, když na svět přijde,  
veselme se, veselme se!  
Její svaté narození má nám býti k potěšení,  
radujme se, radujme se!  
Veselým hlasem zpívejme, Matičku Boží vítejme,  
veselme se, veselme se!  



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 


