Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice

č. 19 (91)

Týdeník

8. května 2022

Pořad bohoslužeb
(od 8. do 15. května 2022)

Neděle 8. 5.
4. neděle velikonoční
7:30 Velké Albrechtice - za † Františka Červenku, bratra a sestru
a zapomenuté duše
9:00 Bílovec
- na poděkování k životnímu jubileu a za
živou a † rodinu Richtárovu a Lazeckou
10:30 Bílov
- bohoslužba slova
10.30 Nové Dvory
- za † Helmuta Seliga, manželku a dcery
Pondělí 9. 5.
18:00 Bílovec

Pondělí po 4. neděli velikonoční
- bohoslužba slova

Úterý 10. 5.
18:00 Bílovec

Úterý po 4. neděli velikonoční
- za farníky

Středa 11. 5.
18:00 Bílovec

Středa po 4. neděli velikonoční
- za † spolužáky a spolupracovníky

Čtvrtek 12. 5.
18:00 Bílovec

Čtvrtek po 4. neděli velikonoční
- na jistý úmysl

Pátek 13. 5.
18:00 Bílovec

Pátek po 4. neděli velikonoční
- za † rodinu Ottovu, Cahlovu a živou
rodinu

Sobota 14. 5.
18:00 Bílovec

Svátek sv. Matěje
- za Annu Knoppovou a manžela, syna
Rudolfa, zetě Emila, vnučku Patricii
a manžela

Neděle 15. 5.
5. neděle velikonoční
7:30 Velké Albrechtice - na poděkování za dar ochrany a Boží
požehnání pro celou rodinu
9:00 Bílovec
- za † Jaroslava a Ludvíka Látalovy
a živou rodinu
10:30 Bílov
- za potřebné milosti pro klienty
a zaměstnance domova pro seniory
v Bílovci

Farní oznámení
1. Dnes v církvi slavíme neděli Dobrého pastýře, která je již tradičně spojena s modlitbami za nová povolání ke služebnému kněžství, ale také k zasvěcenému životu.
2. Informace pro poutníky sobotního poutního zájezdu do Hluku
a na Velehrad – sobota 14. května.
Odjezd: kostel sv. Mikuláše – 8:00
restaurace Špica – 8:10
Příjezd: okolo 19 hodiny
Poplatek – 500 Kč (doprava a oběd)
Program:
- návštěva našeho rodáka o. Josefa Janka ve farnosti Hluk
- mše svatá v bazilice minor Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Cyrila a Metoděje
- oběd a návštěva vinného sklepu ve Starém Městě na Moravě
3. Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii.
V Bílovci v týdnu májové pobožnosti budou po ukončení mše
svaté v kostele sv. Mikuláše (cca v 18.30) a v neděli v 17.00 ho-

din v kapli Panny Marie Pomocné . V rámci májových budeme
rozjímat nad knihou „Meditace o Panně Marii“ od kardinála Joachima Meisnera.
4. V rámci projektu Otevřené chrámy bude od května v pátek
a v sobotu od 10 do 15 hodin otevřen kostel svatého Mikuláše.
5. Na mytí oken v kostele svatého Mikuláše zveme muže. Jedná se
o práci ve výškách, na lešení. Pokud budete chtít pomoci, napište
se v zákristii do připravené tabulky. Je nutné pracovat ve dvojících.
6. Pokud potřebujete zajistit odvoz v neděli na mši svatou, kontaktujte pana Škrobánka, mobil 603 519 090. Odjezd v 8:30 od vašeho bydliště.

maminkám
Maminky,
dnes máte svůj svátek,
tak Vám přejeme ke Dni matek,
ať máte hodně zdraví,
ať se štěstí neunaví,
ať se Vám splní každý sen,
a Bůh Vám žehná každý den.

Nový apoštolský nuncius jude thaddeus okolo
Dne 1. května 2022 v poledne oznámilo Tiskové středisko Svatého
stolce, že na základě jmenování papeže Františka se novým apoštolským nunciem v České republice stává arcibiskup Jude Thaddeus
Okolo.
Životopis nového apoštolského nuncia
J. Ex. arcibiskup JUDE THADDEUS OKOLO

Arcibiskup Okolo se narodil 18. prosince 1956 v Kanu v Nigérii. Na
kněze byl vysvěcen 2. července 1983.
V roce 1990 vstoupil do diplomatických služeb Svatého stolce a působil na apoštolské nunciatuře na Srí Lance, Haiti, Antilách, ve Švýcarsku, České republice a Austrálii.
Dne 2. srpna 2008 byl jmenován apoštolským nunciem ve Středoafrické republice a Čadu, 6. října 2013 apoštolským nunciem v Dominikánské republice a apoštolským delegátem v Portoriku.
Dne 13. května 2017 byl arcibiskup Okolo jmenován apoštolským
nunciem v Irsku, kde působil až do této chvíle.
Hovoří anglicky, italsky, francouzsky, německy a španělsky.
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