Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice

č. 41 (63)

Týdeník

24. října 2021

Pořad bohoslužeb
(od 24. do 31. října 2021)
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

Pondělí 25. 10.
18:00 Bílovec

Slavnost Výročí posvěcení kostela
- za † Františka Vidláka, za živou a † rodinu

Úterý 26. 10.
18:00 Bílovec

Úterý 30. týdne v mezidobí
- za farníky

Středa 27. 10.
18:00 Bílovec

Středa 30. týdne v mezidobí
- bohoslužba slova

Čtvrtek 28. 10.
18:00 Bílovec

Svátek sv. Šimona a Judy
- bohoslužba slova

Pátek 29. 10.
18:00 Bílovec

Pátek 30. týdne v mezidobí
- bohoslužba slova

Sobota 30. 10.
18:00 Bílovec

Sobota 30. týdne v mezidobí
- na jistý úmysl

Neděle 31. 10.
7:30 Velké Albrechtice

31. neděle v mezidobí
- za Hedviku Longinovou, manžela,
živou a † rodinu
- za rodiče Annu a Rudolfa Tížkovy, dceru
a zetě
- na poděkování za 65 let života s prosbou
o Boží požehnání do dalších let
- pobožnost na hřbitově

9:00 Bílovec
10:30 Bílov
14:30 hřbitov v Bílovci

Farní oznámení
1.

Dnešní sbírka je určena na misie. Naše modlitby a dary jsou určeny všem potřebným v rozvojových zemích.

2.

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

3.

Od středy do pátku budou v kostele sv. Mikuláše slouženy bohoslužby slova.

4.

Ve středu po bohoslužbě slova budou mít na faře zkoušku zpěvu
ženy a v pátek muži.

5.

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.

6.

V neděli 31. října v podvečer nebude v kapli Za nemocnicí modlitba růžence.

7.

Pamatujme, že pokud věřící z vážných důvodů nemohou navštívit
hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro
zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu. Podmínky pro získání
plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující: (1) daný
den přijmout eucharistii, (2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za
zemřelé (3) pomodlit se na úmysl Svatého otce, (4) v okruhu těchto
dní vykonat svatou zpověď.

8.

Z důvodu prodloužených prázdnin nebude v tomto týdnu výuka
náboženství.

9.

V neděli 7. listopadu zveme na mši svatou do kostela sv. Mikuláše
v Bílovci, která bude sloužena o. Josefem Jankem a o. Ivanem
Fišarem u příležitosti jejich životních jubileí. Pokud budete chtít
přispět na dárek pro oslavence, můžete se ještě obrátit na manžele
Lazecké a p. Marii Kaletovou.

10. V kostelích jsou k zakoupení stolní kalendáře na rok 2022. Cena
69 Kč.
11. Dům dětí a mládeže Bílovec zve v pátek 12. listopadu od 9 do 12
hodin do domu dětí a mládeže na „Vlnění“ - tvoření pro seniory.
Přihlásit se můžete do 8. listopadu na info@ddmbilovec nebo
777 567 311. Přijďte si zpříjemnit páteční dopoledne a naučit se
něco nového nebo si odnést domů hezký výrobek.

Fotografie z ministrantské poutě
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