
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 38 (110) 

Neděle 9. 10.       
 7:30 Velké Albrechtice     
   
 
 
  9:00  Bílovec 
 
15:00 Nové Dvory 
 
17:00 kaple  
 
Úterý  11. 10.    
18:00  Bílovec  
 
Středa 12. 10.  
18:00 Bílovec 
 
 
Čtvrtek 13. 10.    
18:00  Bílovec 

28. neděle v mezidobí 
- za Maxmiliána a Antonii Kleinovy,  
jejich syny Ottu a Kurta, Alfréda 
s Annou, dceru Emu s manželem Ottou  
a bratrancem Helmutem  
- za rodinu Bartolotti, za † Ladislava 
Víchu, syna a dceru a Helenu Šilerovou  
- za † Helmuta Seliga a živou a † rodinu 
Seligovu 
- růžencová pobožnost  
 
Úterý 28. týdne v mezidobí 
-  
 
Středa 28. týdne v mezidobí 
- za † Jana Kolovrata, jeho rodiče a živou 
a † rodinu  
 
Čtvrtek 28. týdne v mezidobí 
- na jistý úmysl 

Týdeník 9. října 2022  

Pořad bohoslužeb 

(od 9. do 16. října 2022) 



Pátek  14. 10. 
18:00 Bílovec 
 
 
Sobota 15. 10. 
18:00 Bílovec 
 
Neděle 16. 10. 
   
 7:30 Velké Albrechtice     
 9:00  Bílovec 
10:30 Bílov 
 
17:00 kaple  

Svátek sv. Markéty Marie Alacoque  
- za živou a † rodinu Lindovsku, Orlíkovu 
a Týnovu  
 
Památka sv. Terezie od Ježíše 
- za † Davídka Hefku a jeho rodiče 
 
29. neděle v mezidobí 
Slavnost sv. Hedviky 
- za Teodora Sochorka a živou rodinu  
- za † Rudolfa Pešla a živou rodinu  
- za † Františka Talaše, rodinu a duše  
v očistci 
- růžencová pobožnost  

Farní oznámení  

1. Do sbírky na DMS (diecézní mzdový a solidární fond) jste 
přispěli: 
Bílov - 271 Kč 
Bílovec - 15 565 Kč 
Velké Albrechtice – 1 680 Kč. 

2. Z důvodu nemoci nebude v neděli 9. října v Bílově a v pondělí 
10. října v Bílovci sloužena bohoslužba slova. 

3. V měsíci říjnu zveme každou v neděli v 17 hodin do kaple  
Za nemocnicí k modlitbě růžence. 

4. V pátek 14. října zveme v 16:30 na faru mládež ze středních 
škol a také ze starších tříd základní školy (8. a 9. třída) na kate-
chezi s knězem.  

5. V pátek po mši svaté bude tichá adorace. 

6. V pátek po mši svaté bude na faře setkání ekonomické rady 
farnosti Bílovec. 

7. Do Bílova na bowling a ping-pong zveme kluky a holky 
v sobotu 15. října. Sraz v 10 hodin u kostela, půjdeme společ-
ně pěšky. V případě nepříznivého počasí sraz v 10:45 u koste-
la. Bowling a ping-pong budeme hrát od 11 do 13 hodin. 



 

8. Farnost zve v sobotu 22. října na poutní zájezd na Cvilín 
k Panně Marii Sedmibolestné. Mimo jiné navštívíme také 
místní pivovar. Přihlásit se můžete v zákristii. 

9. V neděli 23. října navštívíme společně o. Lumíra v Ostravě 
Pustkovci. Je možné jet auty nebo na kole. Bližší informace 
budou upřesněny. 

10. V kostelích jsou k zakoupení kalendáře na rok 2023. Cena  
70 Kč. 

11. Do kostela ve Velkých Albrechticích je možné pouze přes zá-
kristii. 

Misijní neděle 

V letošním roce připadne světový den misií na 23. října a motto zní: 
“Budete mými svědky” (Sk1,8). 

 

Modlitba papeže Františka za světové misie 

Nebeský otče,  
když Tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus, vstal z mrtvých, 

odevzdal svým učedníkům důležité poslání: 
„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky.“ 

Připomínáš nám,  
že mocí křtu máme účast na misijním poslání Církve 

a neseme za ni odpovědnost.  

Dej nám dary Ducha Svatého, 
abychom s odvahou a rozhodností svědčili o evangeliu. 

Poslání, které svěřil Ježíš Kristus své Církvi, není ještě završené, 
proto Tě prosíme o nové myšlenky a účinné formy, 

jak přinášet do dnešního světa život a světlo. 

Pomoz nám, aby všechny národy zakusily spasitelnou lásku 
a milosrdenství Ježíše Krista,  
který s Tebou žije a kraluje  

v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. 
Amen. 



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 


