
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 46 (118) 

Neděle 4. 12.       
 7:30 Velké Albrechtice     
   
  9:00  Bílovec 
10:30  Bílov 
 
Pondělí 5. 12. 
18:00  Bílovec  
 
Úterý  6. 12.    
10:00 DD Opavská 
18:00  Bílovec  
 
 
Středa 7. 12.  
18:00 Bílovec 
 
Čtvrtek 8. 12.    
18:00  Bílovec 
 
 

2. neděle adventní 
- za † Rudolfa Dudka, manželku, rodinu 
Dudkovu a zapomenuté duše  
- za farníky  
- za živou a † rodinu Fabiánovu  
 
Pondělí po 2. neděli adventní   
- bohoslužba slova  
 
Slavnost sv. Mikuláše 
- mše svatá 
- na poděkování za 90 let života s prosbou 
o dar zdraví 
 
Památka sv. Ambrože 
- za † Marii Meleckou a živou rodinu  
 
Slavnost Panny Marie počaté  
bez poskvrny prvotního hříchu 
- na poděkování s prosbou za celou živou 
a † rodinu  

Týdeník 4. prosince 2022  

Pořad bohoslužeb 

(od 4. do 11. prosince 2022) 



Pátek  9. 12. 
18:00 Bílovec 
 
Sobota 10. 12. 
  7:00 Bílovec 
18:00 Bílovec 
 
 
 
Neděle 11. 12. 
  7:30 Velké Albrechtice     
  
  9:00  Bílovec 
 
 
10:30 Bílov 

Pátek po 2. neděli adventní   
- za † rodiče, rodinu Doležalovu 
 
Sobota po 2. neděli adventní   
-  
- za Rudolfa Knoppa, manželku,  
syna Rudolfa, zetě Emila, vnučku Patricii 
a manžela 
 
3. neděle adventní 
- za † Josefa Zajíčka a rodiny Zajíčkovu, 
Straškovu a Ševčovičovu  
- za † manžela s prosbou o Boží  
požehnání pro celou rodinu  
Schwarzovu a Střížovu  
- bohoslužba slova  

Farní oznámení  

1. Dobu adventní prožíváme při rorátních mších svatých: 
středa - 18:00 
sobota -   7:00 
Prosíme rodiče o připravení lucerniček. Těšíme se na vás. 

2. V pondělí 28. listopadu začala II. etapa rekonstrukce fary 
v Bílovci. Rekonstruujeme byt, ve kterém bydlí o. Jacek. Jed-
ná se o výměnu elektrorozvodů, topení, zateplení stropu, no-
vou koupelnu, dveře, podlahy a vybavení. Rekonstrukce si vy-
žádá náklady ve výši cca 700 000 Kč. Část finančních pro-
středků máme zajištěnou (cca 450 000 Kč), budeme rádi za 
finanční pomoc farníků.  

3. V období rekonstrukce je pro společenství farnosti k dispozici 
sál a WC mezi sálem a kanceláři. Zadní místnost (bývalá kni-
hovna) a WC na chodbě je  pouze k dispozici firmě, která za-
jišťuje rekonstrukci. Rekonstrukce by měla skončit před vá-
nočními svátky. 

4. Z důvodu rekonstrukce fary výuka náboženství je pouze pro 
děti, které se připravují na 1. svaté přijímání.  



 

5. V pátek 9. prosince od 16:30 bude na faře katecheze pro mlá-
dež.  

6. Zkouška zpěvu bude tento týden společná pro ženy a muže, a 
to v sobotu po mši svaté v kostele.  

7. Odjezd autobusu na poutní zájezd spojení s adventní duchov-
ní obnovou bude v sobotu 10. prosince v 8 hodin od kostela 
sv. Mikuláše v Bílovci. Doplatek 300 Kč v autobuse. Předpo-
kládaný návrat cca ve 20 hodin. Na trzích se platí v hotovosti. 
Je možné si vybrat zlote z bankomatu přímo v Krakově nebo 
směnit koruny na zloté v ČR.  

8. Dům dětí a mládeže Bílovec, Římskokatolická farnost Bílo-
vec a ZŠ a MŠ Stará Ves Vás srdečně zvou v neděli 11. pro-
since v 15 hodin do kostela sv. Jakuba ve Staré Vsi na ad-
ventní koncert. 

9. Na adventní koncert ostravského hudebního tělesa Ostrava 
Brass Quintet jste také srdečně zváni v neděli 18. prosince 
v 16 hodin do kostela sv. Jana Křtitele ve Velkých Albrechti-
cích.  
 
 
 
 
 
 
 

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

11. Pokud máte doma stolní společenské hry, které jsou kompletní 
a v zachovalém stavu, můžete je podarovat na faru, kde budou 
(nejen) ve spolču dětí s radosti využívány. 



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 

Koncert  

DDM BÍLOVEC  

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BÍLOVEC 

 A ZŠ A MŠ STARÁ VES  

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA  

 

ADVENTNÍ   KONCERT 
 

 

 

 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

NEDĚLE 11. 12. 2022 

V 15:00 

KOSTEL SV. JAKUBA  

VE STARÉ VSI 


