
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 48 (120) 

Neděle 18. 12.       
 7:30 Velké Albrechtice     
   
  9:00  Bílovec 
10:30  Bílov 
 
Pondělí 19. 12. 
18:00 Bílovec 
 
Úterý  20. 12.    
13:00 Bílov 
18:00  Bílovec  
 
 
Středa 21. 12.  
18:00 Bílovec 
 
 
Čtvrtek 22. 12.    
18:00  Bílovec 

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 
 
Pondělí 
- za farníky  
 
Úterý 
- pohřeb: Marie Šedá 
- za † Annu Gengelovou, manžela  
a sourozence  
 
Středa 
- na poděkování za dar života s přímluvou 
o další milosti pro celou rodinu 

 
Čtvrtek 
- není bohoslužba 

Týdeník 18. prosince 2022  

Pořad bohoslužeb 

(od 18. do 25. prosince 2022) 



Pátek  23. 12. 
18:00 Bílovec 
 
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 Bílov 
10:30 Stará Ves 
   

Pátek  
- za nemocné švagrové  
 
Štědrý den 
-  
-  
- za farníky 
 
Slavnost Narození Páně  
-  
- za nemocnou osobu  
- bohoslužba slova  
- za Benedikta Lazeckého, manželku, 
syna a rodinu Hajnou 

Farní oznámení  

1. Dnes odpoledne v 16 hodin jste srdečně zváni do kostela  
sv. Jana Křtitele ve Velkých Albrechticích na adventní kon-
cert ostravského hudebního tělesa Ostrava Brass Quintet. 

2. V pondělí 19. prosince bude sloužena v kostele sv. Mikuláše 
mše svatá v 18 hodin za farníky. 

3. Poslední adventní týden bude rorátní mše svatá pouze ve stře-
du v 18 hodin. 

4. Ve čtvrtek 22. prosince pojedeme do lesa pro stromky 
k vánoční výzdobě. Sraz v 8:30 u kostela. A odpoledne také  
ve čtvrtek od 14 hodin budeme společně zdobit vánoční strom-
ky a stavět „Betlém“. Z tohoto důvodu nebude ve čtvrtek 
v kostele sv. Mikuláše sloužena bohoslužba. 

5. 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  
do konce roku. 

6. V tomto týdnu nebude výuka náboženství. 



 

7. V pátek 23. prosince od 16:00 – 17:30 vás zveme ke krátkému 
předvánočnímu zastavení.  Za zvuku varhanní hudby  
se v prostorách kostela svatého Mikuláše setkáte se svatou rodi-
nou. Můžete si zapálit a odnést domů betlémské světlo a přenést 
tak vánoční atmosféru do svých domovů.  

8. Poselství Vánoc „Betlémské světlo“ si můžete odnést 
v přinesených lampičkách do svých domovů také v sobotu  
na Štědrý den:  
- z kostela sv. Mikuláše v době od 9 do 11 hodin,  
- z kostela sv. Jakuba ve Staré Vsi od 9 do 11 hodin,  
- z kostela sv. Jana Křtitele ve Velkých Albrechticích v době  
od 8 do 10 hodin nebo během dne od rodiny Jana Zajíčka. 
- z kostela sv. Vavřince v Bílově po dětské bohoslužbě, která 
začíná v 15 hodin.  

9. Možnost prohlídky „betléma“ v kostele sv. Mikuláše v Bílovci 
25., 26., 31.12. a 1.1. vždy mezi 15 – 18 hodinou.  

10. Na Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby v podání Pěveckého 
sboru Bílovec a hostů jste srdečně zváni do kostela sv. Mikuláše 
v úterý 27. prosince v 16 hodin.  

11. A také vás srdečně zveme do kostela sv. Mikuláše v pátek  
30. prosince 16 hodin na vánoční koncert pěveckého sboru 
Collegium Bonum. 

Adventní koncert ve staré vsi 



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 

Poutní zájezd do Krakova 


