
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 47 (69) 

Neděle 5. 12.      
 7:30 Velké Albrechtice     
   
  9:00  Bílovec 
10:30 Bílov 
10:30 Stará Ves 
 
 
 
Pondělí 6. 12. 
18:00  Bílovec  
 
 
Úterý  7. 12.  
18:00  Bílovec  
 
Středa 8. 12.     
 
18:00  Bílovec  
 

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  
 
Slavnost sv. Mikuláše 
- za † Jarmilu Meleckou, rodiče a živou  
rodinu  
 
Památka sv. Ambrože 
- za farníky  
 
Slavnost Panny Marie, 
počaté bez poskvrny prvotního hříchu 
- za rodinu Bambasovu  
 

Týdeník 5. prosince 2021  

Pořad bohoslužeb 

(od 5. do 12. prosince  2021) 



Čtvrtek 9. 12.  
13:00 Bílovec 
18:00  Bílovec  
 
Pátek  10. 12. 
18:00  Bílovec 
 
 
Sobota 11. 12.   
  7:00 Bílovec 
18:00 Bílovec 
 
 
Neděle 12. 12.        
   7:30 Velké Albrechtice     
    
  9:00  Bílovec 
 
10:30 Bílov 
 

Čtvrtek po 2. neděli adventní 
- pohřeb: Radovan Horváth 
- za živou a † rodinu Lindovsku 
 
Pátek po 2. neděli adventní 
- za † rodiče Schwarzovy a sestru Jarku, 
švagra Jaromíra Joba a živou rodinu  
 
Sobota po 2. neděli adventní 
-  
- za Rudolfa Knoppa, manželku, syna, zetě 
Emila, vnučku Patricii a manžela  
 
3. neděle adventní  
- za † Jaroslava Zajíčka a rodiny Zajíčkovy, 
Straškovu a Ševčovíčovu  
- za Adolfa a Zdeňku Heinikovy, živou  
a † rodinu   
- za dar požehnání a ochrany pro celou  
rodinu  

Farní oznámení  

1. V pondělí při mši svaté oslavíme patrona našeho kostela svatého 
Mikuláše. Všichni jste srdečně zváni na mši svatou. 

2. Po mši svaté se uskuteční v 19 hodin setkání pastorační rady. 

3. Na středu 8. prosince připadá slavnost Panny Marie, počaté bez po-
skvrny prvotního hříchu. Zveme na mši svatou. 

4. V pátek po mši svaté zveme k tiché adoraci. 

5. Společná zkouška zpěvu pro muže i ženy se koná v sobotu 11. pro-
since v 18:45 na kůru v kostele. 

6. Biskupství ostravsko-opavské vyhlašuje na neděli 12. prosince sbír-
ku na dostavbu diecézního centra pro mládež ve Staré Vsi nad  
Ondřejnicí. 

7. V době adventní budou pro děti roráty (tento týden - úterý a čtvrtek 
- večer a v sobotu ráno v 7 hodin). Po rorátech v sobotu zveme na 
společnou snídani na faru. Prosíme rodiče o připravení lucerniček 
pro děti. 



Bratři a sestry, srdečně vás zdravím v čase radostného adventního očeká-

vání a přípravy. Rád se s vámi dělím o radost z toho, že jsme po dlouhém 

očekávání a přípravách v letošním roce zahájili dostavbu Diecézního stře-

diska pro mládež ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Je to místo setkávání a for-

mace mladých lidí z celé naší diecéze. K dostavbě jsme se rozhodli proto, 

abychom mohli rozšířit službu střediska a oslovovat například nabídkou 

adaptačních kurzů také školy a to nejen církevní. Mám radost, že stavba 

plynulým tempem pokračuje a roste i přes všechny komplikace, které tato 

doba přináší. Už v minulém roce jsem vás žádal o podporu tohoto díla 

v celodiecézní sbírce, ve které se vybralo celkem 1 257 000,- Kč. Mnoho-

krát vám děkuji za vaši štědrost. Budu rád, když se také v letošním roce 

ke sbírce konané o třetí adventní neděli připojíte svým darem.   Tři milio-

ny z  deseti milionů celkových nákladů stavby pokryje dotace, další finan-

ce se snažíme zajistit z jiných zdrojů. Doufám, že se to také s pomocí vaší 

štědrosti podaří.  Už teď vám děkuji za každý dar do této sbírky. Přeji po-

žehnané dny adventu, které nás přivedou k vánoční radosti z toho, že se 

Pán pro nás stal tím největším darem. 

 

+ Martin David, apoštolský administrátor  

Dopis ke sbírce na dostavbu diecézního centra 

8. 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. 

9. Pokud máte zájem o diecézní časopis Okno, můžete se přihlásit  
a zaplatit předplatné na rok 2022 - 110 Kč v zákristii. 

10. Před koncem roku můžete přispět na potřeby naší farnosti. Na po-
žádání Vám bude vystaveno potvrzení o daru. 



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 

Restaurování retabula 

V  letošním roce, v druhé etapě, byly sestaveny zpět na své místo nově 
zhotovené spodní části architektury.  
V ateliéru se rekonstruovaly profilové záclony.  Chybějící a rozpadlé části  
byly doplněny v lipovém dřevě. 
Kulaté patky sloupu a abaky byly rekonstruovány a nově vyzlaceny plát-

kovým zlatem v kombi-
naci lesk a mat. 
Práce byly provedeny 
zhotovitelem Mgr. art. 
Janem Bittnerem z části 
v kostele a z části 
v restaurátorské dílně. 
Zbývající  zlacené dřevo-
řezby, hlavičky putti, pat-
ky pilastrů a jiné jsou 
předmětem restaurování v 
roce 2022. V této etapě 
bude instalován rám obra-
zu, do kterého bude vlo-
žen oltářní obraz sv. Mi-
kuláše. 
Celkové náklady činily 
v letošním roce  
732 969,75 Kč. Město 
Bílovec poskytlo 
z Programu regenerace 
městských památkových 
rezervací a městských 
památkových zón částku 
ve výši 732 000 Kč. Řím-
skokatolická farnost Bílo-
vec děkuje městu Bílovec 
za poskytnutí účelové ne-
investiční dotace.  


