Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice

č. 40 (62)

Týdeník

17. října 2021

Pořad bohoslužeb
(od 17. do 24. října 2021)
Neděle 17. 10.
7:30 Velké Albrechtice
9:00 Bílovec

29. neděle v mezidobí
- za † Teodora Sochorka a živou rodinu
- za rodinu Bartolotti, Ladislava Víchu, syna,
dceru a Helenu Šilerovou
10:30 Bílov
- za † Aloise a Anežku Pinďákovy a živou
rodinu
17:00 kaple Za nemocnicí - modlitba růžence
Pondělí 18. 10.
18:00 Bílovec

Svátek sv. Lukáše
- bohoslužba slova

Úterý 19. 10.
18:00 Bílovec

Úterý 29. týdne v mezidobí
- za farníky

Středa 20. 10.
18:00 Bílovec

Středa 29. týdne v mezidobí
- za živou a † rodinu Hruškovu

Čtvrtek 21. 10.
18:00 Bílovec

Čtvrtek 29. týdne v mezidobí
- za † Marii Grodovou, živou a † rodinu
Opálkovu a Grodovu

Pátek 22. 10.
18:00 Bílovec

Pátek 29. týdne v mezidobí
- za živou rodinu Jedličkovu

Sobota 23. 10.
18:00 Bílovec

Sobota 29. týdne v mezidobí
- za † Ladislava Neuwirta, bratra Pavla
a jejich rodiče

Neděle 24. 10.
7:30 Velké Albrechtice
9:00
10:30
10:30
17:00

30. neděle v mezidobí
- za † a živou rodinu Rabčanovu
a Kolenčíkovu
Bílovec
- za živou a † rodinu Aratorovu a Markovu
Bílov
- bohoslužba slova
Stará Ves
- za Karla a Františku Churavé
kaple Za nemocnicí - modlitba růžence

Farní oznámení
1. Dnes odpoledne v 17 hodin v kapli Za nemocnicí budeme společně
rozjímat modlitbu růžence.

2. Ve středu 20. října nebude mít výuku náboženství 2. a 3. třída.
3. Ve čtvrtek po mši svaté jsou zváni členové pastorační rady na faru
na setkání.
4. V pátek po mši svaté bude tichá adorace.
5. Mládež z Diecézního centra ze Staré Vsi nad Ondřejnicí zve v pátek
22. října v 18:45 do kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku na PŘEDBISKUP, který bude duchovní přípravou na diecézní setkání mládeže
s otcem biskupem. Součástí večera bude adorace a chvály.

6. V sobotu 23. října bude v kostele setkání ministrantů (10:00 – mladší
kluci - do 5. třídy, 11:00 – starší).
7. Příští neděli 24. října se uskuteční pravidelní diecézní sbírka na Misie.
V ten den budou naše modlitby a dary určeny všem potřebným
v rozvojových zemích.
8. V neděli 31. října ve 14:30 jste zváni na hřbitov v Bílovci
na tzv. Dušičkovou pobožnost, při které se budeme modlit za naše zemřelé, zvláště za ty, kteří jsou na místním hřbitově pohřbeni.
9. V kostelích jsou k zakoupení kalendáře na rok 2022. Cena 69 Kč.

Pastorační rada farností
Roman a Marie Seligovi
Milan a Věra Džupinovi
Jan a Ivana Zajíčkovi
Alois a Ida Pinďákovi
Zdeněk a Veronika Taťákovi
Jan a Anna Rožnovjákovi

Ivan a Monika Hořínkovi
Alena Kuchařová
Petr Škrobánek
Martina Krejčí
Ludmila Erteltová
P. Dariusz Adam Jędrzejski

Modlitba za synodu 2021 - 2013
Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni ve tvém jménu.
Provázej nás Ty sám, vstup do našich srdcí
a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,
uč nás, jak na ní vytrvat.
Jsme zde s přetěžkým břemenem svých slabostí a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku,
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.
Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
abychom nesešli z cesty pravdy
a neodchýlili se od toho, co je správné.
To vše žádáme od tebe,
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem na věky věků. Amen.

Předbiscup - fulnek 22. 10. 2021

tel.:

731 694 634

Římskokatolická farnost Bílovec

mail:

rkf.bilovec@doo.cz

Slezské náměstí 28/25, Bílovec

web:

www.farnostbilovec.cz

č. účtu: 161075636 / 0300

