
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 31 (103) 

Neděle 21. 8.       
 7:30 Velké Albrechtice     
   
9:00  Bílovec 
 
10:30  Bílov 
 
Pondělí  22. 8.     
19:00  Bílovec  
 
Úterý  23. 8.    
19:00  Bílovec  
 
Středa 24. 8.  
19:00 Bílovec 
 
 
Čtvrtek 25. 8.    
19:00  Bílovec 
 
 

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 
 
Památka Panny Marie Královny 
- bohoslužba slova 
 
Úterý 21. týdne v mezidobí 
-  
 
Svátek sv. Bartoloměje  
- za † Josefa Nohla, rodiče, sestru, švagry  
a živou rodinu 
 
Památka bl. Metoděje Dominika Trčky 
- na poděkování za 25 let společného života 
s prosbou o Boží požehnání pro celou  
rodinu  

Týdeník 21. srpna 2022  

Pořad bohoslužeb 

(od 21. do 28. srpna 2022) 



Pátek  26. 8. 
19:00 Bílovec 
 
 
Sobota 27. 8. 
19:00 Bílovec 
 
 
 
Neděle 28. 8. 
  7:30 Velké Albrechtice     
   
  9:00  Bílovec 
 
 
10:30 Bílov 
10:30 Stará Ves 

Pátek 21. týdne v mezidobí 
- za † Boženu Lazeckou, manžela  
a sourozence  
 
Památka sv. Moniky 
- za † rodiče z obou stran, za  † rodinu 
Grundovu,  za † rodinu Hulovu  
a za † rodinu Dostálovu   
 
22. neděle v mezidobí 
za † Jiřinu a Ladislava Štixe a rodiče 
z obou stran  
- za rodinu Aloisie a Heinricha  
Damovský, rodinu Karla a Irenu  
Beilnerovy  
- bohoslužba slova 
- za Miroslavu a Stanislava Stanovských, 
snachu Alenu, zetě Čestmíra a živou rodinu  

Farní oznámení  

1. V pátek po mši svaté bude tichá adorace. 

2. 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. 

3. V sobotu 27. srpna budeme pokračovat v úpravě zahrady za farou 
na parkovací plochu. Brigáda začne v 9 hodin (další úpravy terénu - 
odklízení zeminy, otloukání omítky na zdi). 

4. V termínu od 24. do 25. září plánujeme víkend pro ministranty na 
Čeladné. Zájemci se mohou přihlásit u Petra Škrobánka . 

5. Víkend na Čeladné pro děvčata bude 8. a 9. října. Přihlásit se může-
te u Aničky Seligové (mobil 730 553 280). 

6. Předběžně již nyní informujeme o farním odpoledni, které se konat 
1. října od 14 hodin v areálu hasičů. Těšit se můžete na živou hud-
bu, jídlo, pití a dobrou zábavu. 

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


 

Biskup Martin na DSM v Hradci Králové 

Poutní zájezd do Wadovic a Krakowa 

V sobotu 10. září jedeme na poutní zájezd do Wadowic (rodiště sva-
tého Jana Pavla II.)  a Krakova-Lagiewnik (sestra Faustyna a kostel 
Božího milosrdenství).  
Program:  
  - 7:00  odjezd od kostela v Bílovci 
- 10:00  příjezd do Wadovic 
- 11:15  prohlídka rodného domu sv. Jana Pavla II. s audio  
  průvodcem ve slovenském jazyce (1.skupina) 
- 11:30  (2. skupina) 
- 13:30  odjezd do Krakowa-Lagevnik 
- 15:00  modlitba korunky k Božímu milosrdenství a mše  
  svatá (Italská kaple) 
- 16:00  přednáška o životě sv. sestry Faustyny a prohlídka 
  poutního místa 
- 17:30  odjezd z Krakowa 
- 20:00  příjezd do Bílovce 
Cena poutního zájezdu je 600 Kč (doprava, vstupné do rodného domu 
sv. Jana Pavla II., pojištění). 



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 


