
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 47 (119) 

Neděle 11. 12.       
 7:30 Velké Albrechtice     
   
  9:00  Bílovec 
 
 
10:30  Bílov 
 
Úterý 13. 12.    
18:00  Bílovec  
 
Středa 14. 12.  
18:00 Bílovec 
 
Čtvrtek 15. 12.    
18:00  Bílovec 
 
 
 
Pátek  16. 12. 
18:00 Bílovec 

3. neděle adventní 
- za † Jaroslava Zajíčka a rodiny  
Zajíčkovu, Straškovu a Ševčovičovu  
- za † manžela s prosbou o Boží  
požehnání pro celou rodinu Schwarzovu  
a Střížovu  
- bohoslužba slova  
 
Památka sv. Lucie  
- za Miroslava Bestu, živou a †  rodinu 
 
Památka sv.  Jana od Kříže 
- na dobrý úmysl  
 
Čtvrtek po 3. neděli adventní   
- za rodiče Rudolfa a Jarmilu Vřeskou, 
syna Rudolfa, dceru Zdeňku, za živou 
a † rodinu  
 
Pátek po 3. neděli adventní   
- za vnoučata 

Týdeník 11. prosince 2022  

Pořad bohoslužeb 

(od 11. do 18. prosince 2022) 



Sobota 17. 12. 
  7:00 Bílovec 
18:00 Bílovec 
 
 
 
Neděle 18. 12. 
  7:30 Velké Albrechtice     
  
  9:00  Bílovec 
10:30 Bílov 

Sobota po 3. neděli adventní   
-  
- na poděkování za celý letošní rok  
s prosbou o Boží požehnání do nového 
roku pro celou rodinu 
 
4. neděle adventní 
- za Annu a Alfreda Malurovy a rodiče  
z obou stran 
- za živou a † rodinu Pešlovu 
- za mír ve světě a lidských duších 

Farní oznámení  

1. Dnes odpoledne v 15 hodin jste srdečně zváni do kostela  
sv. Jakuba ve Staré Vsi na adventní koncert. 

2. V kostele svatého Mikuláše nebudou v zimním období v pondělí 
slouženy bohoslužby slova. 

3. Dobu adventní prožíváme při rorátních mších svatých: 
středa - 18:00 
sobota - 7:00 

4. V období rekonstrukce fary je pro společenství farnosti 
k dispozici sál a WC mezi sálem a kanceláři. Zadní místnost 
(bývalá knihovna) a WC na chodbě je pouze k dispozici firmě, 
která zajišťuje rekonstrukci. Rekonstrukce by měla skončit před 
vánočními svátky. 

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

6. V pátek 16. prosince zveme od 16 od 18 hodin na faru děti na  
spolčo. V 18 hodin bude následovat dětská mše svatá. Všechny 
moc zveme! 

7. V sobotu 17. prosince pojedeme do lesa pro stromky k vánoční 
výzdobě. Sraz v 9 hodin u kostela. 

8. Příležitost ke svátosti smíření bude v sobotu 17. prosince  
od 14 – 17 hodin.  



 

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

10.Na adventní koncert ostravského hudebního tělesa Ostrava 
Brass Quintet jste srdečně zváni v neděli 18. prosince v 16 hodin 
do kostela sv. Jana Křtitele ve Velkých Albrechticích.  

Farnost navštívil svatý mikuláš 



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  

Farnost a obec Velké Albrechtice Vás zvou na 
 

ADVENTNÍ KONCERT 
 

ostravského hudebního tělesa  

Ostrava Brass Quintet 
 

dne 18. prosince 2022 v 16 hodin  
 

v kostele sv. Jana Křtitele  
ve Velkých Albrechticích 

 
Pavel Hanslík – trubka, 

Michal Höpfler – trubka, 
Vít Jančálek – lesní roh, 

Stanislav Strouhal – trombon, 
Miroslav Pecháček – tuba. 

Jako host vystoupí na varhany – pan Radek Mazgaj.  
 
 


