
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 42 (114) 

Neděle 6. 11.       
 7:30 Velké Albrechtice     
  9:00  Bílovec 
 
10:30  Bílov 
 
15:00 Bravinné 
 
Pondělí 7. 11. 
18:00  Bílovec  
 
Úterý  8. 11.    
  8:00 DD Opavská 
18:00  Bílovec  
 
 
Středa 9. 11.  
18:00 Bílovec 
 

32. neděle v mezidobí 
- za nemocnou osobu 
- za † Františka Lindovského, rodiče  
a sourozence  
- za klienty a pracovníky charity  
Studénka  
- za † z obce Bravinné 
 
Pondělí 32. týdne v mezidobí 
-  
 
Úterý 32. týdne v mezidobí 
- mše svatá 
- za † Zbyňka Polednu, Mojmíra  
Solnického a rodiny  
  
Svátek Posvěcení lateránské baziliky 
- za živou rodinu Tížkovu a Danke  
 

Týdeník 6. listopadu 2022  

Pořad bohoslužeb 

(od 6. do 13. listopadu 2022) 



Čtvrtek 10. 11.    
18:00  Bílovec 
 
Pátek  11. 11. 
18:00 Bílovec 
 
Sobota 12. 11. 
18:00 Bílovec 
 
 
 
Neděle 13. 11. 
 7:30 Velké Albrechtice     
   
 9:00  Bílovec 
10:30 Bílov 
15:00 Nové Dvory 
   

Památka sv. Lva Velikého 
- na úmysl dárce  
 
Památka sv. Martina   
- za † Františku Kalusovou a její rodinu  
 
Památka sv. Josafata 
za † Martu Řeháčkovou, manžela Jiřího, 
Dominika Scotti, živou a † rodinu  
Řeháčkovu a Scotti  
  
33. neděle v mezidobí 
- za Jaroslava Staňka, syna Josefa,  
manželku Boženu, rodiče z obou stran  
- za † Verolina Rabčana  
- bohoslužba slova 
- poutní mše svatá za živé i † z obce Nové 
Dvory  

Farní oznámení  

1. Dnešní sbírka v Bílovci je určena na restaurování hlavního oltáře 
v kostele sv. Mikuláše. 

2. V pondělí bude v kostele sv. Mikuláše v 18 hodin mše svatá, 
kterou bude sloužit o. Josef Janek. 

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

4. V pátek 11. listopadu v 16:30 zveme na setkání s knězem na faru 
mládež.  

5. V pátek po mši svaté zveme k tiché adoraci. 

6. Česká biskupská konference vyhlašuje na 33. neděli v mezidobí, 
která letos připadá na 13. listopadu, kostelní sbírku, jejíž výtěžek 
bude určen na podporu katolických médií. 

7. Všichni mladí od 14 do 25 let, kteří touží načerpat novou inspi-
raci, posílit se víře a zažít společenství s lidmi i Bohem, jsou 



 

 

 

  
 

 

  
 

 
 

  

 
    

    

    
 

 

  

 

  
    

  
     

  

zváni na BISCUP (diecézní setkání ostravsko-opavské mládeže s 
otcem biskupem). Letos připadá setkání na víkend 18. – 20. lis
topadu a bude se konat v Opavě. Mottem letošního setkání je verš z 
Písma svatého ze Lukášova evangelia: ,,Maria se vydala na cestu a 
spěchala…”. Termín přihlášek je do 14 . l i s t o p a d u . Více na webu: 
www.diecezko.doo.cz. 

8. Mikulášská nadílka pro děti bude 3. prosince v kostele a 4. pro
since po domech. V obou případech je nutné se přihlásit u Petra 
Škrobánka. Cena balíčku je 100 Kč.

9. Na poutní zájezd spojený s adventní duchovní obnovou jste zvá
ni v sobotu 10. prosince. Navštívíme baziliku Panny Marie 
v městě Kalwaria Zebrzydowska (mše svatá, oběd, přednáška). 
V odpoledních hodinách se přesuneme do Krakova (prohlídka 
katedrály sv. Stanislava a sv. Václava na Wawelu a návštěva ad
ventních trhů). Cena 600 Kč (doprava a pojištění). Přihlásit se 
můžete v zákristii. Záloha je 300 Kč.

10. Úmysly mší svatých na rok 2023 si můžete objednávat na faře 
v Bílovci osobně nebo na tel. čísle: 723 489 954 – p. Erteltová 
nebo 731 694 634 – o. Jędrzejski.

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 vchodem 
od p. Zajíčka nebo nově také hřbitovní branou (vedlejší cesta 
k vysilači), u které je možné také zaparkovat auto.

Zápis z Pastorační rady

1. V adventní době budou roráty 2x týdně:

(středa v 18.00, sobota v 7.00)

2. Koncerty době v adventní a vánoční:

3. 12. - kostel sv. Mikuláše - Collegium Bonum, mikulášská 
 nadílka a rozsvícení vánočního stromu

https://diecezko.doo.cz/index.php


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 

 11. 12. - kostel sv. Jakuba Stará Ves - zpěváci L. Švorcové  
 18. 12. -  kostel sv. Jana Křtitele Velké Albrechtice – v jednání 
 27. 12. - kostel sv. Mikuláše - Pěvecký sbor Bílovec a hosté     

         (Česká mše Vánoční)  
 30. 12.  - kostel sv. Mikuláše - Collegium Bonum  
 5. 1. nebo 6. 1. - kostel sv. Mikuláše soubor absolventů Gymnázia 

           Bílovec  
 14. 1.  - kostel sv. Mikuláše - Novojičínský sbor ZUŠ Ondrášek  

3.  Bohoslužby o Vánocích: 
 sobota 24. 12. 
 15:00 – Bílov, 20.30 – Velké Albrechtice, 22.30 – Bílovec) 
 neděle 25. 12.  
 (7.30 – Velké Albrechtice, 9.00 – Bílovec, 10.30 – Stará Ves, 

10.30 – Bílov – bohoslužba slova)  
 pondělí 26. 12. 
 (9.00 – Bílovec). 

4. V zimním období (od ledna do konce března) uvažujeme o slou-
žení mších svatých během týdne (úterý – čtvrtek) na faře (sál). 
Nedělní bohoslužby, slavnosti a bohoslužby v pátek (z důvodu 
adorace), by byly v kostele. V týdnu se topit v lavicích nebude.  

5. Pro příští rok plánujeme nedělní bohoslužby stejně jako letos  
(1. a 3. neděle v Bílově, 2. neděle Nové Dvory / Bravinné, 4. ne-
děle Stará Ves).  

 
 

 

  
  

6. V roce 2023 bude 4. neděle adventní a Vigilie Sl. Narození Páně 
ve stejný den.  P roto bude jen jedna nedělní mše svatá 

(Bílovec 9.00) a odpoledne budou bohoslužby z vigilie Sl. Naro
zení Páně (Bílov 15.00, Velké Albrechtice 20.30, Bílovec 22.30).

7. Večerní bohoslužby v Bílovci po celý rok budou v 18 hodin 
(nedojde k posunu na 19 hodin od června do srpna).


