Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice

č. 7 (79)

Týdeník

13. února 2022

Pořad bohoslužeb
(od 13. do 20. února 2022)

Neděle 13. 2.
6. neděle v mezidobí
7:30 Velké Albrechtice - za † Pavla Smítala a rodiny Zajíčkovu,
Straškovu a Ševčovičovu
9:00 Bílovec
- za † Františka Hořínka, syna Jiřího
a duše očistci
10:30 Bílov
- bohoslužba slova
Pondělí 14. 2
18:00 Bílovec

Pondělí 6. týdne v mezidobí
- bohoslužba slova

Úterý 15. 2.
18:00 Bílovec

Úterý 6. týdne v mezidobí
- za Helenu Richtárovou, Alžbětu
Urbančíkovou, živou a † rodinu
Richtárovu a Hoříkovu

Středa 16. 2.
18:00 Bílovec

Středa 6. týdne v mezidobí
- za † Miroslava Bestu a živou rodinu

Čtvrtek 17. 2.
18:00 Bílovec

Čtvrtek 6. týdne v mezidobí
- za † Evu Klainovou a Marii Ryndovou

Pátek 18. 2.
18:00 Bílovec

Pátek 6. týdne v mezidobí
- za Martu a Josefa Hruškovy

Sobota 19. 2.
18:00 Bílovec

Sobota 6. týdne v mezidobí
- za † Štefana Bencela

Neděle 20. 2.
7:30 Velké Albrechtice
9:00 Bílovec
10:30 Bílov

7. neděle v mezidobí
- za živou a † rodinu a duše v očistci
- za dar Božího požehnání a ochrany pro
naše děti a jejich rodiny

Farní oznámení
1. O svátku Panny Marie Lurdské 11. února jsme prožívali světový den nemocných. Při této příležitosti se uděluje svátost
pomazání nemocných. Z důvodu pozitivního PCR testu na
Covid-19 u otce Dariusze Jedrzejského se bude svátost pomazání nemocných udělovat hromadně po ukončení jeho izolace.
2. Zveme ministranty a mládež v sobotu 19. února od 11 do 14
hodin na bowling a ping pong do sportovního centra v Bílově.
Odjezd v 10:45 od kostela.
3. V neděli 20. února se uskuteční každoroční sbírka nazvaná
„Svatopetrský haléř“. U Svatopetrského haléře jde o výraz
naší solidarity s celou Církví, kdy své prostředky svěřujeme
papeži, který je rozděluje nejvíce potřebným, např. na řešení
následků extrémní chudoby a případů, jakými jsou hladomor
či přírodní katastrofy, ale také na různé potřeby Církve, jako
je pastorační činnost těch církevních společenství, která tuto
pomoc nutně potřebují.

4. Z důvodu setkání kněží děkanátu Bílovec nebude mít ve

středu 16. února náboženství 2. třída a 4. - 9. třída. Pro děti,
které se připravují k 1. svatému přijímání (3. třída), se výuka
náboženství uskuteční.

Naléhavý úmysl modlitby papeže františka
Modleme se za větší zodpovědnost médií při šíření zpráv
Dva lidské příběhy se staly příležitostí, aby papež František poukázal na naši běžnou zkušenost. Bohužel jsme si přespříliš zvykli na
proud špatných zpráv. Máme kolem sebe barikády neochoty zabývat
se těmi věcmi kolem sebe, které se nás nedotýkají přímo. Obrnili
jsme se proti nim. Uprostřed tolika špatných zpráv však existují
dobré věci.
Slovy papeže: svatí odvedle. Můžeme je najít v našem nejbližším
sousedství: „V Maroku se celý národ spojil, aby zachránil Rayana.
Všichni pracovali na záchraně dítěte! Dali do toho všechno, co měli.
Bohužel se jim to nepodařilo. Ale ten příklad, ty fotografie lidí, kteří
tam čekají na záchranu dítěte! Děkujeme těmto lidem za toto svědectví!
A druhý příběh se do novin nedostal. Ghanský
mladý muž, pětadvacet
let, migrant, který si vytrpěl vše, co nespočet
dalších migrantů, se nakonec usadil v Monferratu a začal pracovat ve
vinařství, aby si zajistil
budoucnost. A onemocněl rakovinou, umírá.
Když mu řekli pravdu a
zeptali se ho, co by chtěl
udělat,
odpověděl:
‚Vrátit se domů a obe-

jmout tátu, než zemře,‛ – když umíral, vzpomněl si na svého otce. V
této italské vesnici potom uspořádali sbírku, vybavili ho léky, koupili mu i jeho snoubence letenku a poslali jej domů, aby mohl zemřít v
náručí svého otce.“
Proč jsme náchylnější zaposlouchat se vehementně do špatných
zpráv než se naladit na zprávy dobré? Není to často jen proto, že nechceme hledat společnou řeč? Nakloněností ke špatným zprávám si
ospravedlňujeme své pohodlí. Proč se namáhat rozumět tomu, co je
za tím? Z dobrého bydla, na něž jsme si zvykli a kterého se nadto
bezostyšně domáháme, zjevně morálně chátráme. Netrojčíme natolik, že v rodinách okolo očkování vedeme ideologické války? Nestěžujme si na okolí! Čím živíme své srdce, tím ústa přetékají! Spíše se
nenechejme rekrutovat do těchto zbytečných informačních válek a
uplatněme jednoduchou protiakci – osvědčenou metodu vědomě jít
proti proudu (agere contra). Možná se tomu člověku odvedle moje
dobré slovo, které si pro něj vědomě připravím, stane zprávou dne.
Staňme se svatými odvedle. Ještě dnes, stejně tak i zítra a pozítří.
Spoléhejme se na malé krůčky, které připravují epochální změny.
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