
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 41 (113) 

Neděle 30. 10.       
 7:30 Velké Albrechtice     
   
  9:00  Bílovec 
 
14:30 hřbitov BC 
 
 
Pondělí 31. 10. 
18:00  Bílovec  
 
Úterý  1. 11.    
18:00  Bílovec  
 
 
Středa 2. 11.  
18:00 Bílovec 
 
 
 

31. neděle v mezidobí 
- na poděkování za 40 let společné cesty 
životem  
- za † a živou rodinu Arátorovu  
a Markovu  
- dušičková pobožnost na hřbitově v Bí-
lovci 
 
Pondělí 31. týdne v mezidobí 
- bohoslužba slova 
 
Slavnost Všech svatých 
- na poděkování za dar zdraví a s prosbou 
o Boží požehnání do dalších let 
  
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
- za † Milana Nikla, rodiče, sestru, švagra 
a celou živou a † rodinu Niklovu  
a Hermanovu  
 

Týdeník 30. října 2022  

Pořad bohoslužeb 

(od 30. října do 6. listopadu 2022) 



Čtvrtek 3. 11.    
18:00  Bílovec 
 
Pátek  4. 11. 
10:00  DPS 
18:00 Bílovec 
 
Sobota 5. 11. 
18:00 Bílovec 
 
Neděle 6. 11. 
 7:30 Velké Albrechtice     
  9:00  Bílovec 
 
10:30 Bílov 
   
15:00 Bravinné 

Čtvrtek 31. týdne v mezidobí 
- na jistý úmysl  
 
Památka sv. Karla Boromejského  
- mše svatá - za zemřelé z DPS 
- za členy živého růžence  
 
Sobota 31. týdne v mezidobí 
- za Karla Kače a Bronislavu Šrubařovou  
  
32. neděle v mezidobí 
-  
- za † Františka Lindovského, rodiče  
a sourozence  
- za klienty a pracovníky charity  
Studénka  
- za † z obce Bravinné 

Farní oznámení  

1. Ve sbírce na podporu apoštolského misijního díla se vybralo: 
 Bílov – 2 000 Kč 

 Bílovec – 14 408 kč 

 Velké Albrechtice - 1 380 Kč. 

2. Dnes tj. 30. října ve 14:30 jste zváni na hřbitov v Bílovci na 
tzv. dušičkovou pobožnost, při které se budeme modlit za naše 
zemřelé, zvláště za ty, kteří jsou na místním hřbitově pohřbeni. 
Z tohoto důvodu nebude v podvečer v kapli Za nemocnicí 
modlitba růžence. 

3. V pondělí 31. října v 18.30 zveme členy pastorační rady na fa-
ru na setkání. 

4. Ve středu budou mít na faře zkoušku zpěvu ženy a v pátek 
muži. Začínáme po mši svaté (18:45).  

5. Ve čtvrtek po mší sv. (v 18:45) bude na faře katecheze pro do-
spěle. 



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 

 

6. V pátek od 16:00 do 18:00 hod. bude na faře spolčo pro dětí. 

7. V pátek po mši svaté bude adorace k Nejsvětějšímu srdci Pá-
ně. 

8. V sobotu v 10.00 hod. v kostele se uskuteční schůzka mlad-
ších ministrantů  

9. Příští neděli bude sbírka na restaurování hlavního oltáře 
v kostele sv. Mikuláše. 

10. Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou věřící 
v ČR získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých už od 
25. do 31. října, pokud z vážných důvodů nemohou navštívit 
hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu. Podmínkou 
jsou známé úkony: návštěva hřbitova, modlitba za zesnulé, 
svaté přijímání (pokud je to nutné v okruhu těchto dni také 
svátost smíření), modlitba na úmysl Svatého otce (Otče náš 
a Zdrávas či jiná modlitba).  

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

12. Po dobu oprav schodiště na hřbitov a do kostela ve Velkých 
Albrechticích, vstup do kostela je možný pouze přes zákristii. 
Na hřbitov ve Velkých Albrechtic je možné se dostat vcho-
dem od p. Zajíčka nebo nově také hřbitovní branou (vedlejší 
cesta k vysilači) , u které je možné také zaparkovat auto. 




