Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice

č. 9

Týdeník

27. září 2020

Pořad bohoslužeb
(od 27. září do 4. října)

Neděle 27. 9.
7:30 Velké Albrechtice
9:00 Bílovec

26. neděle v mezidobí

10:30 Bílov
10:30 Stará Ves

- za Zdeňku a Adolfa Heinikovy, živou
a zemřelou rodinu
- bohoslužba slova
- za rodiče Karlu Vlčkovou, Rudolfa Vlčka
a sestru Miladu Brožíkovou, rodinu
Divinovu a Korduliakovu

Pondělí 28. 9.
9:00 Bílovec

Slavnost sv. Václava, mučedníka
- na úmysl dárce

Úterý 29. 9.
7:00 Bílovec

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela
- za farníky

Středa 30. 9.
18:00 Bílovec

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele
- za Václava Rajdu a rodiče

Čtvrtek 1. 10.
18:00 Bílovec

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
- za živou a † rodinu Sudoměřickou

Pátek 2. 10.
18:00 Bílovec

Památka svatých andělů strážných
- za členy živého růžence

Sobota 3. 10.
10:00 Bílovec
18:00 Bílovec

Sobota 26. týdne v mezidobí
- křest: Antonín Voleský
- za Jana Orlíka, rodiče Františka Hertla,
živou a † rodinu

Neděle 4. 10.
7:30 Velké Albrechtice
9:00 Bílovec

27. neděle v mezidobí

10:30
10:30
15:00
17:00

- za † Františka Hořinka, sestru, švagry
a rodiče z obou stran
Bílov
- za živou a † rodinu Pavlicovu
Stará Ves
- bohoslužba slova
Nové Dvory
- za † za Helmuta Seliga, manželku, dceru,
rodiče a sourozence
kaple za Nemocnici - modlitba růžence

Farní oznámení
1. Ve sbírce na opravu chrámů ve Svaté zemi se vybralo 4 934 Kč.
2. V pondělí, o slavnosti svatého Václava, mučedníka, hlavního patrona
českého národa jste zváni v 9 hodin do kostela svatého Mikuláše na
mši svatou.
3. Každou středu po mši sv. se koná na faře modlitební setkání a setkání
skupiny modlitby matek. Na tato setkání jste srdečně zváni.
4. Ve čtvrtek bude dětská mše svatá.
5. Tento pátek bude kněz navštěvovat nemocné. V případě zájmu o návštěvu se nahlaste v zákristii.
6. V pátek po mši sv. bude adorace k Srdci Ježíšovu.
7. V sobotu 3. října se bude konat pro věřící z Frýdku-Místku diecézní
pouť s modlitebním úmyslem za duchovní obnovu rodin a za nová
kněžská a řeholní povolání. V našich farnostech se připojíme k pouti
duchovně při modlitbě růžence v kostele svatého Mikuláše v sobotu 3.
října v 17:30. Na tuto modlitbu a na mši svatou jste srdečně všichni
zváni.
8. Příští neděli v 15 hodin bude sloužena mše svatá v kapli svatého Martina na Nových Dvorech.
9. V měsíci říjnu Vás zveme k modlitbě růžence vždy v neděli v 17 hodin
do kaple Za nemocnicí.
10. Jsou k prodeji stolní kalendáře na rok 2021. Cena je jednotná - 65 Kč.
11.V kostele máme votivní svícen. Určitě je nám známý zvyk zapalovaní

svíček jako součást naší prosebné nebo děkovné modlitby. U svícnu je
také modlitba, kterou se můžeme pomodlit. Příspěvek na svíčky činí
10 Kč.

Výzva biskupů k nadcházejícím volbám
Sestry a bratři,
být katolickým křesťanem by mělo znamenat být zodpovědným občanem. Proto Vás jako Vaši pastýři vyzýváme: jděte k volbám a volte zodpovědně!
Vaši čeští a moravští biskupové
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

