
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 43 (65) 

Neděle 7. 11.      
 7:30 Velké Albrechtice     
  9:00  Bílovec 
 
10:30 Bílov 
10:30  Stará Ves 
 
 
Pondělí 8. 11. 
18:00  Bílovec  
 
Úterý  9. 11.  
10:00 Bílovec 
18:00  Bílovec  
 
Středa 10. 11.    
18:00  Bílovec  
 
Čtvrtek 11. 11.  
18:00 Bílovec  

32. neděle v mezidobí 
- za rodinu Hubáčkovu 
- za † Milana Nikla, živou a † rodinu  
Niklovu  
- bohoslužba slova  
- za † Karla Lazeckého, jeho manželku  
Libuši a jejich rodiče  
 
Pondělí 32. týdne v mezidobí 
- bohoslužba slova  
 
Svátek Posvěcení lateránské baziliky   
- pohřeb: Jaroslav Kučera 
- bohoslužba slova  
 
Památka sv. Lva Velikého 
- za † Maxmiliána Heralta, manželku a děti 
 
Památka sv. Martina  
- za † Emilii a Miloše Marákovy 

Týdeník 7. listopadu 2021  

Pořad bohoslužeb 

(od 7. do 14. listopadu 2021) 



Pátek  12. 11.   
18:00  Bílovec 
 
Sobota 13. 11.   
18:00 Bílovec 
 
Neděle 14. 11.       
   7:30 Velké Albrechtice     
   9:00  Bílovec 
 
10:30 Bílov 
 
15:00 Nové Dvory 
 

Památka sv. Josafata 
- za † Věru Dunkovou 
 
Památka sv. Anežky České 
- za † Milana Nikla, živou a † rodinu  
 
33. neděle v mezidobí 
-  
- na poděkování za 30 let společného života 
s prosbou o Boží požehnání do dalších let 
- za † Lucii a Zdenku Pinďákovy a duše  
v očistci 
- poutní mše svatá za živé i † z obce Nové 
Dvory  

Farní oznámení  

1. V úterý v kostele sv. Mikuláše v Bílovci bude místo mše svaté 
sloužena bohoslužba slova. 

2. Ve středu nebude výuka náboženství žáků od 4. do 9. třídy. 

3. Ve středu po mši svaté budou mít na faře zkoušku zpěvu ženy  
a v pátek muži. 

4. V pátek po mši svaté jste zváni k tiché adoraci. 

5. V neděli 14. listopadu zveme v 15 hodin na poutní mši svatou 
k svatému Martinovi na Nové Dvory. 

6. V kostele v Bílovci jsou k zakoupení stolní kalendáře a nástěnné 
kalendáře ostravsko-opavské diecéze na rok 2022. Cena 69 Kč. 



Svátek posvěcení lateránské baziliky 

Slavením tohoto 
výročí si připomí-
náme význam té 
nejstarší ze čtyř 
římských patriar-
chálních bazilik. 
Byla posvěcena  
v první polovině 
IV. století, stala se 
sídlem papežů  
i dějištěm pěti 
všeobecných cír-
kevních sněmů. 

„Matka a hlava všech kostelů  hlavního města a celého světa“  

Tento nápis v latině (Mater et caput omnium ecclesiarum Urbis ac Orbis) 
nechal umístit na baziliku sv. Jana z Lateranu papež Klement XII. (1730-
1740), aby zdůraznil její privilegium.  

Připomeňme si obsah dnešního svátku, v němž jde nejen o význam nej-
starší křesťanské baziliky jako znamení jednoty s Petrovým Stolcem,  
o připomínku významu všech chrámů, v nichž se zpřítomňuje tatáž spasi-
telná Kristova oběť, ale je to i připomínka chrámů, v nichž má působit. 
Těmi chrámy jsme my, jak zdůrazňuje apoštol Pavel v listu Korintským: 
"Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch? Kdo by ničil 
Boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste 
vy!" (1Kor 3,16). 

Sv. Cézarius z Arles spojuje dnešní oslavu se sv. křtem, skrze nějž jsme se 
stali chrámem Božím. Zde je volnější překlad části jeho kázání: 
"Nejmilejší bratři, z Kristovy milosti dnes velmi radostně slavíme výročí 
posvěcení tohoto kostela. Přitom pravým a živým chrámem Božím máme 
být my sami. Ale přesto s oprávněnou vděčností všichni křesťané slaví vý-
ročí mateřského kostela církve, neboť ví, že je původcem jejich duchovní-
ho znovunarození... Poprvé jsme se narodili k smrti, druhé narození nás 
povolalo k životu. Před křtem jsme byli chrámem ďáblovým, ale křtem 
jsme se stali chrámem Kristovým. Zamysleme se pozorně nad spásou své 
duše..."  

Dnešní oslava baziliky nazvané matkou všech chrámů, má v nás oživit 
vědomí, odkud pramení všechny milosti - z Kristovy oběti.  



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 

 


