Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice

č. 48 (70)

Týdeník

12. prosince 2021

Pořad bohoslužeb
(od 12. do 19. prosince 2021)
Neděle 12. 12.
7:30 Velké Albrechtice
9:00 Bílovec
10:30 Bílov

3. neděle adventní
- za † Jaroslava Zajíčka a rodiny Zajíčkovy,
Straškovu a Ševčovičovu
- za Adolfa a Zdeňku Heinikovy, živou
a † rodinu
- za dar požehnání a ochrany pro celou
rodinu

Pondělí 13. 12.
18:00 Bílovec

Památka sv. Lucie
- bohoslužba slova

Úterý 14. 12.
18:00 Bílovec

Památka sv. Jana od Kříže
- za farníky

Středa 15. 12.
18:00 Bílovec

Středa po 3. neděli adventní
- za živou a † rodinu Jedličkovu

Čtvrtek 16. 12.
18:00 Bílovec

Čtvrtek po 3. neděli adventní
- za rodiče, prarodiče, strýce a tety

Pátek 17. 12.
18:00 Bílovec

Pátek po 3. neděli adventní
- za živou a † rodinu Lazeckou

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

Sobota po 3. neděli adventní
- za živou a † rodinu Knoppovu

Neděle 19. 12.
7:30 Velké Albrechtice

4. neděle adventní
- za † Jaroslava a Zdenku Ševčovičovy
a živou a † rodinu
- za † Jiřinu a Rudolfa Pešlovy, živou
a † rodinu
- bohoslužba slova
-

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

Farní oznámení
1. Dnešní sbírka je určena na dostavbu diecézního centra pro mládež
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.

2. V pátek po mši svaté zveme k tiché adoraci.
3. V sobotu 18. prosince pojedeme do lesa pro stromky. Odjezd
od fary v 9 hodin. Do stojanů začneme stavět stromky v sobotu
ve 14 hodin.
4. Společná zkouška zpěvu pro muže i ženy se koná v sobotu 18. prosince v 18:45 na kůru v kostele.
5. Příležitost ke svátosti smíření bude v neděli 19. prosince od 14 – 17
hodin. Zpovídat bude i cizí zpovědník – p. Kopecký z Klimkovic.
6. V době adventní zveme děti na roráty (tento týden - úterý, středa
a čtvrtek - večer a v sobotu ráno v 7 hodin). Po rorátech v sobotu
zveme na společnou snídani na faru.
7. 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.
8. Před koncem roku můžete přispět na potřeby naší farnosti. Na požádání Vám bude vystaveno potvrzení o daru.

Naši farnost navštívil Mikuláš

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

