Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice

č. 8 (80)

Týdeník

20. února 2022

Pořad bohoslužeb
(od 20. do 27. února 2022)

Neděle 20. 2.
7. neděle v mezidobí
7:30 Velké Albrechtice - za Margaritu a Emila Šiplákovy
a rodiny Rabčanovu a Literákovu
9:00 Bílovec
- za živou a † rodinu a duše v očistci
10:30 Bílov
- za dar Božího požehnání a ochrany pro
naše děti a jejich rodiny
Pondělí 21. 2
18:00 Bílovec

Pondělí 7. týdne v mezidobí
- bohoslužba slova

Úterý 22. 2.
18:00 Bílovec

Svátek Stolce svatého Petra
- za † Mons. Františka Václava
Lobkowicze O.Praem

Středa 23. 2.
18:00 Bílovec

Památka sv. Polykarpa
- za zdraví pro nemocné rodiče

Čtvrtek 24. 2.
18:00 Bílovec

Čtvrtek 7. týdne v mezidobí
- na dobrý úmysl

Pátek 25. 2.
18:00 Bílovec
Sobota 26. 2.
18:00 Bílovec

Pátek 7. týdne v mezidobí
- za živou a † rodinu Lazeckou,
Doležalovu a Vavrysovu
Sobota 7. týdne v mezidobí
- za † Josefa Křístka a jeho rodinu

Neděle 27. 2.
8. neděle v mezidobí
7:30 Velké Albrechtice - za živou a † rodinu Hubáčkovu
9:00 Bílovec
- za † Herberta Failhauera, živou
a † rodinu
10:30 Bílov
- bohoslužba slova
10:30 Stará Ves
- za Čestmíra Vajdu, rodinu Stanovsku
a Vajdovu

Farní oznámení
1. Výtěžek z dnešní sbírky "Svatopetrský haléř“ je věnován na charitativní činnost a pomoc církvi. Sbírka se koná v období kolem
svátku Stolce sv. Petra, apoštola, který budeme slavit v úterý
22. února.
2. Svátost pomazání nemocných bude v kostele v Bílovci, Velkých
Albrechticích a Staré Vsi udělována hromadně v neděli 27. února při mši svaté. Svátost pomazání nemocných je spojena
se svatou zpovědí.
3. Ve čtvrtek 24. února po mši svaté (18:30) bude mít setkání ekonomická rada ŘKF Bílovec.
4. Animátoři bíloveckého děkanátu vás srdečně zvou 5. března
v 19 hodin do kostela sv. Bartoloměje v Odrách na chvály –
modlitbu doprovázenou písněmi.
5. Centrum pro rodinu a sociální péči zve 12. března do Hradce nad
Moravicí na postní duchovní obnovu pro manžele. Duchovní obnovu povede P. Jiří Ramík.
6. Kostel svatého Mikuláše bude zapojen do projektu Otevřené
chrámy. Pro průvodcovskou službu hledáme 2 průvodce. Kostel
bude otevřen každý pátek a sobotu v době od 10 do 15 hodin od
května do října. Finanční obměna bude cca 100 Kč /hod.

Mons. František václav lobkowicz o.praem
Ve věku 74 let zemřel ve čtvrtek 17. února 2022 biskup ostravskoopavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz. Na věčnost
byl povolán zaopatřen svátostmi v Městské nemocnici v Ostravě,
kde byl krátce hospitalizován. V čele diecéze stál od jejího založení
v roce 1996.

Biskup František Václav Lobkowicz se narodil 5. ledna 1948
v Plzni. Jeho rodiči byli Jaroslav Claude, kníže z Lobkowicz a Gabriela z Korff-Schmising-Kerssenbrocku. Pocházel z pěti sourozenců.
Mladší bratr Filip Zdeněk Lobkowicz je opatem premonstrátského
kláštera Teplá u Mariánských Lázní. Členem řádu premonstrátů byl
také zesnulý biskup. Slavné sliby složil 10. srpna 1972 v Chotěšově.
František Václav Lobkowicz studoval teologii v Litoměřicích a rakouském Innsbrucku. Na kněze byl vysvěcen Františkem kardinálem Tomáškem 15. 8. 1972 v Praze. Kněžskou službu však mohl vykonávat daleko od svého domova. Působil ve farnostech Frýdek,
Jablunkov a Ostrava-Mariánské Hory.
Papežem Janem Pavlem II. byl 17. 3. 1990 jmenován titulárním biskupem v Catabum Castra a světícím biskupem pražské arcidiecéze.

Biskupskou konsekraci přijal 7. 4. 1990 v Praze, kde působil až do
roku 1996. Po zřízení ostravsko-opavské diecéze papežem Janem
Pavlem II. byl 30. května 1996 jmenován prvním sídelním biskupem
nově zřízené ostravsko-opavské diecéze. Intronizace proběhla
v ostravské katedrále Božského Spasitele 31. srpna 1996.
Současně se založením diecéze čekala na prvního sídelního biskupa
řada úkolů. Od zřízení diecézní kurie, vytvoření týmu spolupracovníků, zakládání pastoračních center až po stavbu budovy biskupství
na Kostelním náměstí, která byla otevřena v roce 2000. Biskup
František Václav Lobkowicz vysvětil desítky kněží, nejen pro svou
diecézi, ale také pro řeholní komunitu premonstrátů a další řeholní
řády.
Biskupskou službu mu začaly v posledních šesti letech komplikovat
zdravotní problémy. V roce 2016 podstoupil náročnou operaci. Po
zotavení se znovu zapojil do služby. V roce 2017 byl pro diecézi
jmenován pomocný biskup Mons. Martin David, který se 1. 6. 2020
stal apoštolským administrátorem diecéze a převzal úkoly spojené
s jejím vedením.
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