
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 30 (102) 

Neděle 14. 8.       
 7:30 Velké Albrechtice     
  9:00  Bílovec 
 
10:30  Bílov 
 
Pondělí 15. 8.     
19:00  Bílovec  
 
Úterý  16. 8.    
19:00  Bílovec  
 
Středa 17. 8.  
19:00 Bílovec 
 
 
Čtvrtek 18. 8.    
19:00  Bílovec 
 

20. neděle v mezidobí 
- za uzdravení rodiny Bučkovy  
- za † Petra Sudoměřického a živou  
a † rodinu 
- bohoslužba slova  
 
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
- za Jindřicha Kuchaře a jeho rodinu 
 
Úterý 20. týdne v mezidobí 
-  
 
Středa 20. týdne v mezidobí 
- na poděkování za 70 let života a za  
živou a † rodinu Jedličkovu a Indruchovu 
 
Čtvrtek 20. týdne v mezidobí 
- za † Hertu Kupcovou, manžela, rodiče  
a zetě  

Týdeník 14. srpna 2022  

Pořad bohoslužeb 

(od 14. do 21. srpna 2022) 



Pátek  19. 8. 
19:00 Bílovec 
 
 
Sobota 20. 8. 
19:00 Bílovec 
 
Neděle 21. 8. 
  7:30 Velké Albrechtice     
   
  9:00  Bílovec 
 
10:30 Bílov 

Pátek 20. týdne v mezidobí 
- za † Františka Lindovského, rodiče  
a sourozence 
 
Památka sv. Bernarda 
- za † Věru Dunkovou  
 
21. neděle v mezidobí 
- za † Alici a Václava Černé a vnuka  
Davida 
- za živou a † rodinu Zvakovu a Hefkovu 
a duše v očistci 
- za † Hertu Kupcovou, manžela a rodiče 

Farní oznámení  

1. V pondělí slavíme slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Zveme 
na mši svatou v 19 hodin do kostela sv. Mikuláše. 

2. V pátek po mši svaté bude tichá adorace. 

3. V kostele jsou připraveny přihlášky do náboženství. Najdete je 
také na www.farnostbilovec.cz. Vyplněnou přihlášku můžete 
poslat e-mailovou adresu rkf.bilovec@doo.cz, odevzdat 
v zákristii nebo na faře. 

Pomocný duchovní  

K 1. srpnu 2022 jsem byl ustanoven pomocným knězem v děkanátu 
Bílovec.  Vnímám to jako dárek biskupství k mému 25. výročí kněž-
ství. Od začátku srpna bydlím na bílovecké faře a rozhlížím se 
v blízkém a širším okolí.  

Předchozí 4 roky jsem působil v Ostravě – Třebovicích. V roce 2018 
jsem vážně onemocněl (srdce, tlak) a rezignoval jsem na farářské 
funkce. Situace se snad lepší, možná si troufnu jednou na něco sa-
mostatného. Byl jsem farářem celých 19 let (Vrbno pod Pradědem, 
Bohumín, Sudice). A úplně nejprve po vysvěcení kaplanem 
v Jablunkově. K tomu rád přidám jáhenský rok v Novém Jičíně. 
Myslím si, že můj kněžský život je pestrý a není kdy se nudit. Každá 
z těch farností byla jiná, měla své radosti a problémy, jak to mívá 

http://www.farnostbilovec.cz
mailto:rkf.bilovec@doo.cz


 

každý z nás.  

Bílovec jsem neznal, věděl jsem, že je 
někde za Ostravou. A tak jsem pomo-
cí GPS trefil napoprvé. Pocházím 
z Polska z města Biesko-Biala (cca 
100 km). Starší generace bude určitě 
pamatovat na seriál pro děti Bolek a 
Lolek nebo auto maluch. Obě tyto vě-
ci pocházejí z Bielsko -Biale.  

V České republice jsem už od roku 
1994, kdy jsem přijel do 4. ročníku 
kněžského semináře v Olomouci. Prv-
ní 3 ročníky jsem vystudoval v Kra-
kově. Jáhenské svěcení jsem přijal 
v roce 1996 v Olomouci. Kněžské 
svěcení v roce 1997 v Ostravě, bylo to 
první kněžské svěcení v nové diecézi.  

Moje křestní jméno Jacek je v Česku 
pouze v latinské podobě Hyacint. Byl to první slovanský dominikán, 
který k nám přivezl modlitbu růžence. Na zámku v Bílovci je kaple 
sv. Hyacinta. Svátek mám podle polského kalendáře 17. srpna, naro-
zeniny 15. září. 

Zdravím všechny z Bílova, Bílovce a Velkých Albrechtic. Bude mi 
ke cti, jestli Vám budu k něčemu nápomocný. 

O. Jacek Domański 



tel.:  731 694 634 

mail: rkf.bilovec@doo.cz 

web:  www.farnostbilovec.cz 

Římskokatolická farnost Bílovec 

Slezské náměstí 28/25, Bílovec  

č. účtu: 161075636 / 0300 

Poutní mše svatá v Bílově  


