
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č.  7 

Neděle 13. 9. 
  7:30  Velké Albrechtice  
  
 9:00  Bílovec 
10:30  Bílov 
10:30  Stará Ves 
 
 
Pondělí 14. 9.  
18:00  Bílovec 
 
Úterý  15. 9.  
7:00  Bílovec 
 
Středa 16. 9. 
18:00 Bílovec 
 
 
Čtvrtek 17. 9.  
18:00 Bílovec 
 
Pátek 18. 9.  
18:00 Bílovec 

24. neděle v mezidobí 
za živou a † rodinu Červenkovu  
a zapomenuté duše  
za † Adolfa Škrobánka, živou a † rodinu  
bohoslužba slova 
za Marii Saidlerovou, manžela a vnuka  
Jiřího a rodinu Těžkou  
 
Svátek Povýšení svatého kříže  
bohoslužba slova 
 
Památka Panny Marie Bolestné  
za farníky 
 
Středa 24. týdne v mezidobí  
za † Jiřího Martínka, Emu Martínkovou  
a rodiče 
 
Čtvrtek 24. týdne v mezidobí  
za živou a † rodinu Sudoměřickou  
 
Pátek 24. týdne v mezidobí 
za † rodiče Ježíkovy, sestru a rodiče  

Týdeník 13. září 2020 

Pořad bohoslužeb 

(od 13. do 20. září) 



 
 
Sobota 19. 9. 
18:00 Bílovec 
 
Neděle 20. 9.  
  7:30  Velké Albrechtice  
  
  
 9:00  Bílovec 
10:30  Bílov 
10:30  Stará Ves 
 

Ocaskovy a Jonáše Gergelčíka  
 
Sobota 24. týdne v mezidobí 
za živou a † rodinu Kopcovou 
 
25. neděle v mezidobí 
za † Antonii a Maxmiliána Kleina, jejich sy-
ny Kurta a Alfreda s Annou a dceru Emu 
s manželem Otou  
na poděkování za úrodu  
 
bohoslužba slova  
 
 
 

Pomsta a hněv, i to jsou ohavnosti, jen hříšný člověk je chová v srdci. 
Kdo se mstí, zakusí pomstu Pána, on jeho hříchy uchová v paměti. Od-
pusť křivdu svému bližnímu, a pak i tvé hříchy budou odpuštěny, když 
budeš prosit. Člověk uchovává hněv proti druhému, ale od Pána hledá uz-
dravení? S člověkem sobě rovným nemá slitování, ale za své hříchy prosí? 
Živí pomstu, ač je sám jen člověk; kdo se smiluje nad jeho hříchy?  
Vzpomeň na konec a přestaň nenávidět, vzpomeň na hnilobu a smrt a dbej 

1. čtení Sir 27,33 – 28,9 

Nedělní liturgie 

Farní oznámení 

1. Dnešní nedělní sbírka je určena na církevní školy. 
2. Každou středu po mši sv. se koná na faře modlitební setkání a setkání 

skupiny modlitby matek. Na tato setkání jste srdečně zváni. 
3. V pátek po mši sv. bude do 19 hodin tichá adorace. 
4. Sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi, která se koná běžně během 

Velikonoc u Božího hrobu, se bude konat během tohoto týdne, včetně 
neděle 20. září. Své dary můžete dát do kasičky, která je umístěná u 
sloupu v kostele svatého Mikuláše. 

5. Náboženství v katechetickém roce 2020-2021 bude probíhat pro žáky 
základní školy na faře v níže uvedených dnech. Začínáme v týdnu od 
21. září. 1. třída  pondělí  13:00 

   2. třída  středa   13:30 
   3. třída  středa   14:15 
   5. – 6. třída středa   13:30 
   7. – 9. třída  středa   14:15 



Bratři! Žádný z nás nežije sám sobě ani neumírá sám sobě. Neboť žijeme-
li, žijeme pro Pána, umíráme-li, umíráme pro Pána. Ať tedy žijeme nebo 
umíráme, patříme Pánu. Vždyť právě proto Kristus umřel a vstal k životu, 
aby se stal Pánem nad mrtvými i nad živými. 

Evangelium Mt 18,21-35 

Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit svému 
bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš mu odpově-
děl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale třeba sedmasedmdesátkrát. Nebeské 
království se podobá králi, který chtěl provést vyúčtování se svými slu-
žebníky. A když s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u 
kterého měl deset tisíc hřiven. Protože dlužník neměl čím zaplatit, pán 
rozkázal prodat ho i se ženou a dětmi a se vším, co měl, a tím zaplatit. Tu 
mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: ‘Měj se mnou strpení, 
a všechno ti zaplatím.’ A pán se nad tím služebníkem smiloval, propustil 
ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním 
ze svých druhů ve službě, který mu byl dlužen sto denárů. Začal ho škrtit 
a křičel: ‘Zaplať, co jsi dlužen!’ Jeho druh padl před ním na kolena a pro-
sil ho: ‘Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to.’ On však nechtěl, ale šel a 
dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí. Když jeho druhové ve služ-
bě viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili. Šli a všechno to pověděli svému 
pánovi. Tu si ho pán zavolal a řekl mu: ‘Služebníku ničemný! Celý dluh 
jsem ti odpustil, protože ji mě prosil. Neměl ses tedy i ty smilovat nad 
svým druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou?’ A jeho pán se rozhně-
val a dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh. Tak bude jednat s 
vámi i můj nebeský Otec, jestliže každý svému bratru ze srdce neodpustí-
te.“ 

2. čtení Řím 14,7-9 

Veleb, duše má, Hospodina, – vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno! 
– Veleb, duše má, Hospodina – a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní! 
On odpouští všechny tvé viny, – on léčí všechny tvé neduhy. – On vyku-
puje tvůj život ze záhuby, – on tě věnčí láskou a slitováním. 
Nechce se přít ustavičně – ani se hněvat navěky. – Nejedná s námi podle 
našich hříchů – ani podle našich vin nám neodplácí. 
Jak vysoko je nebe nad zemí, – tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho 
bojí. – Jak vzdálen je východ od západu, – tak vzdaluje od nás naše nepra-
vosti. 

Hospodin je milosrdný a milostivý, shovívavý a nadmíru dobrotivý. 

přikázání! Vzpomeň na přikázání a přestaň nevražit na bližního, vzpomeň 
na smlouvu s Nejvyšším a odpusť vinu! 



PONDĚLÍ 14. 9. Svátek Povýšení svatého Kříže 
Nm 21,4b-9     Jan 3,13-17 
Nikodém možná Ježíše plně nepochopil. Ale nevzpouzí se něco i v nás, 
když si uvědomíme, že každému vítězství předchází utrpení? 
 
ÚTERÝ 15. 9. památka Panny Marie Bolestné 
Žid 5,7-9     Jan 19,25-27 
Maria je od této chvíle i naší matkou a je s námi v našich těžkostech! Spo-
lu s nejmladším apoštolem stojí v blízkosti křížů naší církve. 
 
STŘEDA 16. 9. 
1 Kor 12,31 – 13,13    Lk 7,31-35 
Opravdu, ani dnes se lidem nezavděčíte. Jednoho kněze kritizují, že je pří-
liš upjatý, další se zas může zdát příliš „světský“. I dnes by se náš Pán se-
tkal s odsuzováním 
 
ČTVRTEK 17. 9. 
1 Kor 15,1-11     Lk 7,36-50 
Čím víc jsem si vědom svých dluhů vůči Bohu, tím víc lásky od něj za-
kouším. A Ježíšovu přízeň chci přát i druhým, nežárlit jako farizeus na 
hostině… 
 
PÁTEK 18. 9. 
1 Kor 15,12-20    Lk 8,1-3 
Ježíšova novost spočívala v tom, že se nerozpakoval obklopit se těmi, na 
které společnost pohlížela svrchu. Možná, že kdybychom blíže poznali 
ženy, které Pána doprovázely, byli bychom zaskočeni. 
 
SOBOTA 19. 9. 
1 Kor 15,35-37.42-49    Lk 8,4-15 
Prožívám rok Božího slova. Chci se častěji nad Božím slovem zastavit? 
Mám-li trpělivost, padne do dobré půdy a bude jistě přinášet užitek! 
 
NEDĚLE 20. 9. 
25. neděle v mezidobí 
Iz 55, 6-9 Flp 1, 20c-24. 27a  Mt 20,1-16a 
 

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 

Texty k rozjímání na tento týden 


