Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice

č. 46 (68)

Týdeník

28. listopadu 2021

Pořad bohoslužeb
(od 28. listopadu do 5. prosince 2021)
Neděle 28. 11.
7:30 Velké Albrechtice
9:00 Bílovec
10:30 Bílov

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

Pondělí 29. 11.
18:00 Bílovec

Pondělí po 1. neděli adventní
- bohoslužba slova

Úterý 30. 11.
18:00 Bílovec

Svátek sv. Ondřeje
- za farníky

Středa 1. 12.
18:00 Bílovec

Středa po 1. neděli adventní
- za † Františka Vidláka a sestru Terezii
a rodinu

Čtvrtek 2. 12.
18:00 Bílovec

Čtvrtek po 1. neděli adventní
- za † Miroslava Růčku

Pátek 3. 12.
10:00 DPS
18:00 Bílovec

Památka sv. Františka Xaverského
- mše svatá
- za členy živého růžence

Sobota 4. 12.
7:00 Bílovec
18:00 Bílovec

Sobota po 1 neděli adventní
- za † maminku Františku Kalusovou a její
rodinu

Neděle 5. 12.
7:30 Velké Albrechtice

2. neděle adventní
- za † Rudolfa Dudka, manželku, † rodinu
Dudkovu a zapomenuté duše
- za farníky
- bohoslužba slova
- za rodiče Karlu Vlčkovou, Rudolfa Vlčka,
sestru Miladu Brožíkovou, za rodinu
Divínovu a Korduľakovu

9:00 Bílovec
10:30 Bílov
10:30 Stará Ves

Farní oznámení
1. Ve čtvrtek po mši svaté zveme na náboženství pro dospělé.
2. V pátek po mši svaté bude adorace k Srdci Ježíšovu.
3. Společná zkouška zpěvu pro muže i ženy se koná v sobotu
4. prosince v 18:45 na kůru v kostele.
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. V době adventní budou pro děti roráty (tento týden - úterý, středa,
čtvrtek - večer a v sobotu ráno v 7 hodin). V letošním roce nás bude
provázet svatý Josef – strážce pokladů. Pro děti jsou připraveny kontrolní listy s nálepkami. Po rorátech v sobotu zveme na společnou
snídani na faru. Prosíme rodiče o připravení lucerniček pro děti.
7. Z důvodu epidemiologické situace se ruší adventní zájezd do Krakova.
8. V kostele v Bílovci jsou k zakoupení stolní kalendáře a nástěnné ka-

lendáře ostravsko-opavské diecéze na rok 2022. Cena - 69 Kč.
9. Úmysly mší svatých na rok 2022 si můžete objednávat na faře
v Bílovci osobně nebo na tel. čísle: 723 489 954 – p. Erteltová nebo
731 694 634 – o. Jędrzejski.
10. Pokud máte zájem o diecézní časopis Okno, můžete se přihlásit
a zaplatit předplatné na rok 2022 - 110 Kč v zákristii.
11. V naší farnosti máme společenství živého růžence. Vždy 20 lidí
se spojuje do jediné růže, která je tvořena z 20-ti tajemství (růženec
radostný, bolestný, slavný a růženec světla). Členové živého růžence
se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku,
který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Pokud se chcete do společenství živého růžence
připojit, kontaktujte manžele Lazecké.
12. V pondělí 15. listopadu se sešla pastorační rada naší farnosti, aby
spolu a společně našla stěžejní téma, které chceme ve společenství
celé farní rodiny dále a hlouběji promýšlet. Z deseti tematických okruhů, která byla předložena, bylo vybráno téma č. 6 – Vést dialog
v církvi a ve společnosti. V případě, že máte zájem zamyslet se nad
tímto tématem, kontaktujte koordinátora p. Martinu Krejčí.
13. Vláda ČR 25. listopadu 2021 vyhlásila po celém území ČR opětovně
nouzový stav kvůli stále zhoršující se situaci pandemie covid-19.
Opatření pro bohoslužby se v nouzovém stavu nemění – účastníci
bohoslužeb musí dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do vnitřního
prostoru si dezinfikují ruce, samozřejmě i nadále platí dřívější povinnost nošení respirátorů či nanoroušek. Nedoporučuje se užívání
svěcené vody v kropenkách, stejně jako pozdravení pokoje podáním
ruky.

Farní Synoda - vybrané téma a otázky
6. VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI:
Dialog si žádá vytrvalost a trpělivost, ale umožňuje také vzájemné porozumění.
- Dialog není jen prostým „mluvením dvou“ nebo více lidí. Ale snahou
vžít se do jejich situace, přijmout jejich úhel pohledu. Daří se nám takto postupovat při komunikaci v našem církevním společenství?
- Jaké platformy/struktury pro dialog jsou ve vaší farnosti vybudovány?-

- Jaká je spolupráce a soužití mezi různými skupinami a hnutími ve farnosti? Jak vnímáme členy jiných hnutí a společenství (nezájem, opovrhování nebo příležitost k obohacení)?
- Rozvíjíme spolupráci – a tedy vzájemné obohacení – na mezifarní
úrovni? Na úrovni děkanátu? S řeholníci společenstvími v naší oblasti?
- Jakou zkušenost máme s řešením konfliktů a obtížných situací?
- Jak uskutečňuje naše místní církev dialog s (a jak se učí od) dalších
oblastí společnosti: světa politiky, ekonomie, kultury, světské společnosti a od chudých lidí?
- Usilujeme o dialog s těmi, kdo žijí mimo „naše“ církevní společenství
(příslušníci jiných náboženství, lidé bez náboženského vyznání…)?

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

