
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 35 (107) 

Neděle 18. 9.       
 7:30 Velké Albrechtice     
  9:00  Bílovec 
 
 
10:30  Bílov 
 
 
Pondělí  19. 9.     
18:00  Bílovec  
 
Úterý  20. 9.    
 
18:00  Bílovec  
 
Středa 21. 9.  
18:00 Bílovec 
 
Čtvrtek 22. 9.    
18:00  Bílovec 

25. neděle v mezidobí 
- za živou a † rodinu Hubáčkovu  
- na poděkování za 80 let života,  
za † rodiče Ocáskovy, za rodiče Ježíkovy, 
sestru a Jonáše Gergelčíka 
- za † Miroslava a Idu Kučerovy, za živou  
a † rodinu   
 
Pondělí 25. týdne v mezidobí 
- bohoslužba slova 
 
Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna a 
druhů 
-  
 
Svátek sv. Matouše 
-  
 
Čtvrtek 25. týdne v mezidobí 
- na poděkování za 80 let života  

Týdeník 18. září 2022  

Pořad bohoslužeb 

(od 18. do 25. září 2022) 



Pátek  23. 9. 
18:00 Bílovec 
 
 
Sobota 24. 9. 
11:30 Bílovec  
 
18:00 Bílovec 
 
 
Neděle 25. 9. 
  7:30 Velké Albrechtice     
  9:00  Bílovec 
 
10:30 Bílov 
10:30 Stará Ves 
 

Památka sv. Pia z Pietrelciny  
- za živou a † rodinu Stružovu,  
Nezdařilovu a Nohelovu a duše v očistci  
 
Sobota 25. týdne v mezidobí 
- svatba: Zdeněk Sláma  
a Eva Nádvorníková 
- za Arnošta Adamčíka, manželku, syna 
Petra a Josefa  
 
26. neděle v mezidobí 
-  
- za † Petra Manfrina, Evu Mudříkovou, 
Mirka Sláčala a živou a † rodinu  
- bohoslužba slova  
- za rodiče Karlu Vlčkovou, Rudolfa  
Vlčka, sestru Miladu Brožíkovou, rodinu 
Divínovu a Korduliákovu  

Farní oznámení  

1. Dnešní sbírka je určena na církevní školy. 

2. V pátek po mši svaté bude tichá adorace. 

3. Rozvrh hodin náboženství: 
1. třída  úterý  14:45 – 15:15 Erteltová Ludmila 
2. třída  středa  13:30 – 14:15 o. Dariusz  
3. třída  středa   13:30 – 14:15 Erteltová Ludmila 
4. třída středa  14:15 – 15:00 Erteltová Ludmila 
5 + 9. tř. středa  14:15 – 15:00 o. Jacek  
Výuka začne v týdnu od 19. září na faře. 

4. Bílovecká mládež zve kluky a holky v pátek 23. září v 16:30 na 
faru na spolčo. Děti se mohou se těšit na spoustu her, krásný kolek-
tiv, staré i nové kamarády, zpívání a chybět nebude ani duchovní 
okénko. Po spolču můžeme jít společně na mši svatou.  

5. Odjezd kluků na chatu na Čeladné bude v sobotu 24. září  
v 10 hodin od kostela. Sebou karimatku, spacák a teplé oblečení. 

6. Na obnovu pro manžele jste zváni do Slatiny u Bílovce. Tři setkání 



 

(24. 9., 22. 10. a 19. 11.) obsahují společné chvály, přednášky, ado-
raci a mši svatou. Bližší informace podá p. Helena Ptáčníková, mo-
bil 608 701 479. 

7. Zveme mládež ze středních škol a také ze starších tříd základní 
školy (8. a 9. třída) na pravidelnou katechezi s knězem. Na progra-
mu budou různá témata zajímavá nejen ze života mladých, aktuální 
otázky ze života církve, Bible, diskuze, radost a zábava – prostě 
společenství s Ježíšem a kamarády. Setkání budou probíhat na faře 
v Bílovci v pátky v 16:30 – 17:30 s možností zůstat na večerní mši 
svatou (2x do měsíce). Termín setkávání se může dle zájmu účast-
níků upravit. Na první setkání zveme v pátek 30. září v 16:30. Není 
se potřeba hlásit, stačí pouze přijít. Setkání povede o. Jacek. 

8. Do areálu hasičů zveme v sobotu 1. října na farní odpoledne. Za-
čneme ve 14 hodin a těšit se můžete na živou hudbu, jídlo, pití  
a dobrou zábavu. 

9. Klub literární fantastiky Ostrava, ZUŠ Eduarda Marhuly v Ostravě 
a Sdružení Základních hudebních škol z Polska Vás srdečně zvou 
v sobotu 8. října v 15 hodin do kostela sv. Mikuláše na koncert 
vážné hudby, populární muzikálové melodie a upravené lidové pís-
ně. 

Poutní mše svatá v bravinném 



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 

Prohlášení ke komunálním a senátním volbám 

Drazí věřící, sestry a bratři, 

období letošních podzimních voleb do obecních zastupitelstev  
a do části Senátu je poznamenáno následky pandemie covidu, válkou 
na Ukrajině a s tím související neradostnou ekonomickou situací. Tyto 
i další vlivy vedou k sílícímu sociálnímu napětí ve společnosti. Jako 
křesťané nikdy nezapomínejme, že náš život je cesta za Pravdou a 
s Pravdou, totiž s Kristem, který je „cesta, pravda a život“ (Jan 14,6). 

Není na místě doporučovat koho volit a koho ne, protože to není úlo-
hou pastýřů církve, a protože situace v každé obci je jiná. Apelujeme 
však na Vás, abyste věnovali svou pozornost těm, kdo se nějakým způ-
sobem již osvědčili ve službě svým spoluobčanům  
a také těm, kteří nepřinášejí příliš jednoduchá řešení a nestaví se  
do role spasitelů. 

Těm, kdo kandidují, vyprošujme moudrost ve slovech a sílu proměnit 
slova v činy, aby to, s čím se prezentovali před volbami, nebyly jen 
plané sliby. My ostatní mějme na zřeteli obecné dobro a provázejme 
svou modlitbou ty, kteří mají odvahu přijmout politickou zodpověd-
nost. Také je podporujme dobrým životem podle křesťanských zásad. 
Nám všem pak ať žehná všemohoucí Bůh, dárce života a všech dob-
rých darů. 

Jménem biskupů Čech, Moravy a Slezska 
Mons. Jan Graubner 
arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference 


