Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice

č. 45 (67)

Týdeník

21. listopadu 2021

Pořad bohoslužeb
(od 21. do 28. listopadu 2021)
Neděle 21. 11.
7:30 Velké Albrechtice
9:00 Bílovec
10:30 Bílov
10:30 Stará Ves

Slavnost Ježíše Krista Krále
- za † Verolina Rabčana
- bohoslužba slova
- za † manžela Jaromíra Hrdého, maminku
Štěpánku Vajdovou, 3 její syny a rodinu

Pondělí 22. 11.
18:00 Bílovec

Památka sv. Cecilie
- bohoslužba slova

Úterý 23. 11.
18:00 Bílovec

Úterý 34. týdne v mezidobí
- za farníky

Středa 24. 11.
18:00 Bílovec

Památka sv. Ondřeje Düng Laca
- na jistý úmysl

Čtvrtek 25. 11.
14:00 Stará Ves
18:00 Bílovec

Čtvrtek 34. týdne v mezidobí
- pohřeb: Helena Madziová
- za † pátera Františka Jedličku

Pátek 26. 11.
18:00 Bílovec

Pátek 34. týdne v mezidobí
za † rodinu Ottovu a Cahlovu a živou
rodinu

Sobota 27. 11.
18:00 Bílovec

Sobota 34. týdne v mezidobí
- za rodinu Tereszkovu a sourozence

Neděle 28. 11.
7:30 Velké Albrechtice
9:00 Bílovec

1. neděle adventní
- za † a živou rodinu Hubáčkovu
- za Františku Hruškovou, manžela, † děti
a jejich partnery
- za † Věru Novotnou, živou a † rodinu

10:30 Bílov

Farní oznámení
1. Ve středu po mši svaté budou mít na faře zkoušku zpěvu ženy
a v pátek muži.
2. V pátek po mši svaté jste zváni k tiché adoraci.
3. O 1. neděli adventní budeme při mši svaté žehnat adventní věnce.
4. V sobotu 4. prosince bude probíhat mikulášská nadílka po domech.
5. V neděli 5. prosince oslavíme při mši svaté patrona naší farnosti
svatého Mikuláše. Po poutní mši svaté přijde svatý Mikuláš. V obou
případech se můžete přihlásit u Petra Škrobánka.
6. Na sobotu 11. prosince plánujeme adventní zájezd do Polska. Navštívíme Lagewniky – kostel Božího Milosrdenství a adventní trhy
v Krakově. Cena 500 Kč (doprava a pojištění). Zájezd se uskuteční
v případě příznivé epidemiologické situace. Přihlásit se můžete
v zákristii.
7. V kostele v Bílovci jsou k zakoupení stolní kalendáře a nástěnné
kalendáře ostravsko-opavské diecéze na rok 2022. Cena - 69 Kč.
8. Úmysly mší svatých na rok 2022 si můžete objednávat na faře
v Bílovci osobně nebo na tel. čísle: 731 694 634 – o. Jedrzejski nebo 723 489 954 – p. Erteltová.

Návštěva našich biskupů v římě

Ministranti si zahráli bowling

Prohlášení arcibiskupa jana graubnera
Nechte se z ohledu na ostatní očkovat
Počty nakažených covidem-19 rychle stoupají. Není to výzva ke strachu či
panice, ale k větší důvěře v Boží ochranu a pomoc, na kterou ovšem můžeme spoléhat jen tehdy, pokud se snažíme vidět Božíma očima a plnit
Boží přání. Snad je nová vlna pandemie výzvou k vážnému zamyšlení a
lepšímu nasměrování našich životů. Snad je to pozvání k větší ohleduplnosti k druhým.
Vím, že téma očkování rozděluje společnosti a nechci přispět k ještě většímu rozkolu. Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se
z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou
udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody
pro společné dobro.
Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním, ale i dodržováním hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele.
Není třeba být úzkostliví, ale
ukáznění. Mezi tradiční skutky
lásky v době adventní zařaďme
i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým.
Všem přeji kousek radosti
z dobrých skutků a z blízkosti
Boha, kterou nabízí dobře prožitý Advent i svátky Narození
Páně.
+Jan Graubner,
předseda ČBK
tel.:
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