Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice

č. 26 (98)

Týdeník

26. června 2022

Pořad bohoslužeb
(od 26. června do 3. července 2022)
Neděle 26. 6.
13. neděle v mezidobí
7:30 Velké Albrechtice - za farníky
9:00 Bílovec
- u příležitosti životního jubilea 80-ti let,
s prosbou o zdraví duše, těla, Boží
požehnání, ochranu Panny Marie pro celou
živou a † rodinu Niklovu a Hermanovu
10:30 Bílov
- bohoslužba slova
10:30 Stará Ves
- za Jana Košťála, manželku, syna
Rostislava a Jaroslava a celou rodinu
Pondělí 27. 6.
19:00 Bílovec

Pondělí 13. týdne v mezidobí
- bohoslužba slova

Úterý 28. 6.
19:00 Bílovec

Památka sv. Ireneje
- za farníky

Středa 29. 6.
19:00 Bílovec

Slavnost sv. Petra a Pavla
- za kmotru Zdenku Andreovou

Čtvrtek 30. 6.
19:00 Bílovec

Čtvrtek 13. týdne v mezidobí
- za † Marii Hrnčířovou, živou a † rodinu
Seligovu, Hrnčířovu a Škutovu

Pátek 1. 7.
10:00 DPS
19:00 Bílovec

Pátek 13. týdne v mezidobí
- mše svatá
- za členy živého růžence

Sobota 2. 7.
19:00 Bílovec

Sobota 13. týdne v mezidobí
- za Boleslava Recmana, Tomáše Polka,
za živou a † rodinu Recmanovu a Polkovu

Neděle 3. 7.
14. neděle v mezidobí
7:30 Velké Albrechtice - za † Ondřeje a Jana Vysocké, rodiče
Prachňárovy, jejich † děti a duše v očistci
9:00 Bílovec
- za † rodinu Provázkovu, Mikuláškovu
a Václavíkovu
10:30 Bílov
- za † Štěpána Pavlicu, živou a † rodinu
15:00 Nové Dvory
- za dobrou úrodu

Farní oznámení
1. Sbírka na příspěvek do DMS (diecézní mzdový a solidární fond):
Bílov 755 Kč
Bílovec – 19 901 Kč
Velké Albrechtice – 4 832 Kč.
Všem dárcům patří upřímné „Pán Bůh zaplať“.
2. Děti, rodiče i prarodiče jsou zváni v pátek 1. července na již tradiční setkání na Prašivé. Tématem setkání je heslo „Společně na cestě“ a odkazuje na synodální putování, ale také na mnohé další společné kráčení, putování a cestování.
Program setkání:
10.00 – zahájení v areálu Kamenité u Vyššních Lhot
10.45 – mše svatá s biskupem Martin Davidem
12.30 – program na Prašivé
15.30 – závěrečné požehnání.
V případě velmi nepříznivého počasí se bude konat pouze mše svatá v bazilice ve Frýdku. Více objevujte postupně také na webu
https://prasiva.prorodiny.cz/

3. Během prázdnin je potřeba umýt okna v kostele. V zákristii je tabulka k zapsání. Jedná se o práci ve výškách, vhodné pro muže.
4. Pro ministranty je připravena v zákristii tabulka, do které se kluci
zapisují k ministrantské službě u oltáře během prázdnin. Dále prosíme o vyprání ministrantského oblečení.

Slavnost Těla a Krve Páně

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

