Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice

č. 15 (87)

Týdeník

10. dubna 2022

Pořad bohoslužeb
(od 10. do 17. dubna 2022)
Neděle 10. 4.
7:30 Velké Albrechtice
9:00 Bílovec
10:30 Bílov

Květná neděle
- za Danu Čuperákovou a rodinu Štanclovu
- za † Jiřinu Pešlovou a živou rodinu
- bohoslužba slova

Pondělí 11. 4.
18:00 Bílovec

Pondělí Svatého týdne
- bohoslužba slova

Úterý 12. 4.
18:00 Bílovec

Úterý Svatého týdne
- za živou a † rodinu Kutscherovu

Středa 13. 4.
18:00 Bílovec

Středa Svatého týdne
- za † Josefa Lukáše, bratra a oboje rodiče

Čtvrtek 14. 4.
18:00 Bílovec

Zelený čtvrtek
- za nová kněžská a řeholní povolání

Pátek 15. 4.
15:00 Bílovec

Velký pátek
- velkopáteční obřady

Sobota 16. 4.
8:00 Bílovec
20:00 Bílovec

Bílá sobota
- modlitba ranních chval
- za farníky

Neděle 17. 4.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
7:30 Velké Albrechtice 9:00 Bílovec
- za † Jiřinu Štixovou, manžela, syny Jiřího
a Václava a snachu Martu
10:30 Bílov
- za † Martu Kaufmanovou, manžela a děti

Farní oznámení
V tomto týdnu nebude výuka náboženství.
Milí spoluobčané, drazí farníci,
zveme Vás ke společnému prožití Svatého týdne a velikonočních
svátků v naší farnosti. Obřady velikonočního tridua (Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota) budou pouze v kostele v Bílovci.
Příležitost ke svaté zpovědi před Velikonocemi bude v neděli 10.4.
od 14.00 do 17.00 hod. Budou přítomní dva zpovědnici (P. Rudolf
Kopecký a P. Dariusz A. Jędrzejski). Ke svatosti smíření zveme také před každou mší svatou. V období velikonočního tridua
se zpovídat nebude.
Zelený čtvrtek 14. 4.
mše svatá na Památku Večeře Páně
18.00 - Bílovec
V Bílovci se po mši sv. Nejsvětější svatost uloží do svatostánku
v boční kapli. Po ukončení bohoslužby v Bílovci bude možnost individuální tiché modlitby (bdění v Getsemanské zahradě) do 19.30.
Pokud jste se zapojili do aktivity „Postní almužna“, na Zelený čtvrtek doneste postničky, do které jste vkládali své postní almužny.
V boční kapli bude pro ně připravený prostor.
Velký pátek 15. 4.
10.00 Bílovec - společná modlitba křížové cesty „Za město Bílovec“ a hrkání městem Bílovec (začátek na ulici Slunečná, konec
kostel sv. Mikuláše).

15.00 Bílovec - Velkopáteční obřady na Památku umučení Páně.
Individuální uctívání kříže bude možné během obřadu a také po
skončení Velkopátečních obřadů. Gesto políbení kříže tento rok nepoužíváme!
V pátek dodržujeme přísný půst a v sobotu se doporučuje zdrženlivost od masa.
Bíla sobota 16. 4.
8.00 – modlitba ranních chval v kostele v Bílovci
Adorace u Božího hrobu:
Bílovec od 8.30 do 17.00
Bílov od 10.00 do 14.00
Velké Albrechtice od 10.00 do 12.00.
20.00 – Velikonoční vigilie (pouze v Bílovci)
Žehnání ohně se koná u vstupu do kostela. Po druhé výzvě „Světlo
Kristovo!“ ministranti zapálí věřícím svíčky. Po ukončení velikonoční vigilie jsme zvaní na faru na pohoštění.

Velikonoční neděle 17. 4.
mše svatá ze Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
Velké Albrechtice v 7.30
Bílovec v 9.00
Bílov v 10.30
Po bohoslužbách bude žehnání velikonočních pokrmů.
Velikonoční pondělí 18. 4.
Bude pouze jedna bohoslužba v 8.00 hod. v kostele sv. Mikuláše
v Bílovci.
Sbírka, která se koná na Velký pátek a při adoraci u hrobu Páně
v sobotu, bude předána na ochranu a údržbu chrámů ve Svaté Zemi.
Požehnané velikonoční svátky plné radosti a nové naděje
přeje P. Dariusz Adam Jędrzejski

Plán křížové cesty
Místo 1. zastavení
10:00
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