
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 32 (104) 

Neděle 28. 8.       
 7:30 Velké Albrechtice     
   
9:00  Bílovec 
 
 
10:30  Bílov 
10:30 Stará Ves 
 
 
 
Pondělí  29. 8.     
18:00  Bílovec  
 
Úterý  30. 8.    
18:00  Bílovec  
 
 
Středa 31. 8.  
14:00 Bílovec 
18:00 Bílovec 
 

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 Jaroslava Stanovských, 
snachu Alenu, zetě Čestmíra a živou  
rodinu  
 
Památka Umučení sv. Jana Křtitele 
- bohoslužba slova 
 
Úterý 22. týdne v mezidobí 
- za † Leokadii Orlíkovou, za živou  
a † rodinu  
 
Středa 22. týdne v mezidobí 
- pohřeb: Marie Andreeová 
- za † Emanuela Štixe, manželku, syny  
Jiřího a Václava a snachu Martu  

Týdeník 28. srpna 2022  

Pořad bohoslužeb 

(od 28. srpna - 4. září 2022) 



Čtvrtek 1. 9.    
18:00  Bílovec 
 
Pátek  2. 9. 
10:00 DPS 
18:00 Bílovec 
 
Sobota 3. 9. 
18:00 Bílovec 
 
Neděle 4. 9. 
  7:30 Velké Albrechtice     
  9:00  Bílovec 
10:30 Bílov 

Čtvrtek 22. týdne v mezidobí 
- za uzdravení rodových kořenů  
 
Pátek 22. týdne v mezidobí 
- mše svatá 
- za členy živého růžence 
 
Památka sv. Řehoře Velikého 
- za † Libora Šulka  
 
23. neděle v mezidobí 
-  
- za živé a † hasiče  
- za děti, mládež, učitele a vychovatele  

Farní oznámení  

1. Večerní bohoslužby v Bílovci budou od 29. srpna slouženy  
v 18 hodin. 

2. V kryptě kostele sv. Mikuláše bude proveden v pátek 2. září  
v 10 hodin kamerový průzkum. Data z průzkumné sondy budou vy-
sílána okamžitě na velkoplošnou obrazovku a výzkumný tým a po-
zvaní hosté tak mohou okamžitě hodnotit situaci v podzemí. Na tu-
to jedinečnou akci jste zváni také vy, milí farníci. Pokud plánujete 
účast, prosíme o nezávazné nahlášení o. Dariuszovi nebo  
p. Erteltová - mobilní číslo 723489954. 

3. V pátek po mši svaté bude adorace k Nejsvětějšímu srdci Páně. 

4. Římskokatolická farnost Bílovec Vás zve v neděli 4. září v 9 hodin 
do kostela sv. Mikuláše v Bílovci na mši svatou, která bude slouže-
na za živé a zemřelé hasi-
če z Bílovce. Po mši sva-
té bude následovat prů-
vod na Slezské náměstí, 
kde proběhne žehnání 
hasičské techniky. Mši 
svatou bude sloužit a no-
vé technice požehná 
místní farář o. Dariusz 
Adam Jędrzejski. 



 

Výuka náboženství 

5. A při mši svaté v neděli 4. září v kostele sv. Mikuláše také prožije-
me s našimi školáky obřad žehnání školních aktovek a dalších škol-
ních pomůcek, které si děti přinesou s sebou.  

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

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

8. 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. 

V kostele jsou připraveny přihlášky do náboženství. Najdete je ta-
ké na www.farnostbilovec.cz. Vyplněnou přihlášku můžete poslat 
na e-mailovou adresu rkf.bilovec@doo.cz, odevzdat v zákristii ne-
bo na faře.  
 
 
 
 
Rozvrh hodin: 
1. třída   úterý nebo středa  15:00 (dle domluvy) 
2. třída   úterý nebo středa  15:00 (dle domluvy) 
3. – 9. třída  středa    3 skupiny odpoledne 
Rozvrh hodin bude během týdne upřesněn. 

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


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 zájezd do Wadovic a Krakowa 

Sobota 
10. září  

 
7:00  odjezd  
od kostela  

sv. Mikuláše 
 

7:10 odjezd 
od Špice 

Cena 600 Kč  
 
(doprava, vstupné  
do rodného domu 
sv. Jana Pavla II., 
pojištění). 

Prohlídka rodného domu sv. Jana Pavla II. 
s audio průvodcem ve slovenském jazyce, 
modlitba korunky k Božímu milosrdenství  
a mše svatá (Italská kaple), přednáška o ži-
votě sv. sestry Faustyny, prohlídka poutního 
místa. 


