Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice

č. 10 (82)

Týdeník

6. března 2022

Pořad bohoslužeb
(od 6. do 13. března 2022)
Neděle 6. 3.
7:30 Velké Albrechtice
9:00 Bílovec
10:30 Bílov

1. neděle postní
- za † Anežku Škrobánkovou a živou rodinu
- za † Josefa Tvrdého, bratra, rodiče a duše
v očistci

Pondělí 7. 3.
18:00 Bílovec

Pondělí po 1. neděli postní
- bohoslužba slova

Úterý 8. 3.
18:00 Bílovec

Úterý po 1. neděli postní
- za † Františka Jašo

Středa 9. 3.
18:00 Bílovec

Středa po 1. neděli postní
- za Františku Kalusovou a její rodinu

Čtvrtek 10. 3.
18:00 Bílovec

Čtvrtek po 1. neděli postní
- za † rodinu Terezskovu a Mazalíkovu,
za sourozence Františka, Vladimíra, Miladu
a Marii

Pátek 11. 3.
18:00 Bílovec

Pátek po 1. neděli postní
- za † P. Rudolfa Weintritte

Sobota 12. 3.
18:00 Bílovec

Sobota po 1. neděli postní
- za Oldřicha Lindovského a rodiče

Neděle 13. 3.
7:30 Velké Albrechtice

2. neděle postní
- za † tatínka a manžela Luboše
Lindovského a rodinu z obou stran
- za † rodiče, tety, strýce a kmotry a duše
v očistci
- bohoslužba slova

9:00 Bílovec

10:30 Bílov

Farní oznámení
1. Výtěžek ze sbírky „Na pomoc Ukrajině“:
Bílov – 3 290 Kč
Bílovec – 36 797 Kč
Velké Albrechtice – 2 130 Kč.
2. Dnes, tj. v neděli 6. března, zveme na společnou modlitbu křížové
cesty do Bílovce – Na Hublesce. Sraz u 1. zastavení v 15 hodin.
3. V pondělí v 18:45 zveme na setkání členy pastorační rady.
4. Velikonoční zkoušky zpěvu: ženy – středa 18:45, muži – pátek 18:45.
5. Ve čtvrtek v 18:45 budou mít setkání na faře rodiče dětí, které se připravují k 1. svatému přijímání.
6. V postní době zveme k modlitbě křížové cesty každý pátek v 17:30
do kostela sv. Mikuláše v Bílovci.
7. V pátek po mši svaté zveme k tiché adoraci.

8. Biskupství ostravsko-opavské vyhlásilo na neděli 13. března diecézní
sbírku na Celostátní setkání mládeže, které se bude konat v srpnu
v Hradci Králové.
9. Gymnázium v Bílovci vyhlásilo sbírku pro Ukrajinu. Právě sbíráme:
oblečení: teplé bundy, mikiny, fleecové čepice, svetry, rukavice, nákrčníky, zimní obuv, nové spodní prádlo a ponožky, pro děti fusaky;
elektronika: nabité powerbanky + univerzální adaptéry, SIM s daty;
zdravotnický materiál: kompletní lékárničky, protizánětlivé léky
(antihistaminika), živočišné uhlí, kapky do očí, termofolie, dezinfekce; hygienické potřeby: vlhčené ubrousky. Další informace na
https://www.gmk.cz/materialni-sbirka-gmk-pro-ukrajinu/.

Fotografie z pohřbu F. V. Lobkowicze
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