
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 2 (123) 

Neděle 8. 1.       

 7:30 Velké Albrechtice     
   
  9:00  Bílovec 
 
10:30  Bílov 
 
Úterý  10. 1.    
18:00  Bílovec  
 
Středa 11. 1.  

18:00 Bílovec 
 
Čtvrtek 12. 1.    

18:00  Bílovec 
 
Pátek  13. 1. 
18:00 Bílovec 
 

Svátek Křtu Páně 

- za rodinu Rožnovjákovu a děti 
s rodinami 
- za ministranty z obou stran  
a Petra Seidlera 

- bohoslužba slova 
 
Úterý 1. týdne v mezidobí   
- za dar nového života 
 
Středa 1. týdne v mezidobí   

- za † rodinu Jedličkovu 
 
Čtvrtek 1. týdne v mezidobí   

-  
 
Pátek 1. týdne v mezidobí   
- za † Antonína Meleckého, manželku, 
dvě děti a živou rodinu 

Týdeník 8. ledna 2023  

Pořad bohoslužeb 

(od 8. do 15. ledna 2023) 



Sobota 14. 1. 

18:00  Bílovec 
 
 
Neděle 15. 1. 

  7:30 Velké Albrechtice     
   
9:00  Bílovec 
 
10:30 Bílov 

Sobota 1. týdne v mezidobí   

- za † Zdeničku Andreovou, přítele Laďu  
a rodiny z obou stran  

 
2. neděle v mezidobí 

- za † rodinu Birošovu, Širokou  
a Manfrýnovu 

- za Mirka Dluhoše, Aloisii Pělovou, 
manžela a syna  
- za † Josefa Kudělu a živou rodinu  

Farní oznámení  

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 

1. Od pondělí 2. ledna až do konce března nebudou pondělní bo-
hoslužby slova. 

2. Tento týden od úterý do pátku budou mše svaté v Bílovci na 
faře. Nedělní bohoslužby (a sobotní z nedělní platnosti) budou 
jako obvykle v kostele sv. Mikuláše.  

3. V pátek 13. ledna v 16:30 bude na faře katecheze pro mládež. 

4. Schůzka mladších ministrantů s Petrem se bude konat v sobotu 
14. ledna v 10 hodin a v 11 hodin budou mít schůzku starší mi-
nistranti s o. Jackem. Ministranti jsou srdečně zváni. 

5. Členy pastorační rady zveme v pondělí 16. ledna v 18 hodin na 
setkání. 

6. Děkujeme všem koledníkům, kteří se zapojili do Tříkrálové 
sbírky a také těm, kteří pomáhali s organizováním této akce. 

7. ŘKF Slatina u Bílovce zve dnes 8. ledna v 15 hodin do kostela 
Nanebevzetí Panny Marie ve Slatině na Tříkrálový koncert, na 
kterém se představí Komorní smyčcový orchestr Lidové kon-
zervatoře Ostrava a Chrámový sbor sv. Jiří z Lubojat. 



 

Z duchovní závěti benedikta XVI.  

Když se v této pozdní hodině svého života ohlédnu za desetiletími, 
která jsem prožil, vidím především, kolik důvodů mám k vděčnosti. 
Obzvlášť děkuji samotnému Bohu, dárci každého dobrého daru, kte-
rý mi dal život a provázel mě různými okamžiky zmatku; vždycky 
mě zvedl, když jsem začal upadat, a vždycky mi znovu dal světlo 
své tváře. Zpětně vidím a chápu, že i temné a únavné úseky této ces-
ty byly pro mou spásu a že právě na nich mě dobře vedl. 

Děkuji svým rodičům, kteří mi dali život v těžké době a kteří mi za 
cenu velkých obětí svou láskou připravili nádherný domov, který 
jako jasné světlo dodnes ozařuje všechny mé dny. Jasná víra mého 
otce nás děti naučila věřit a jako ukazatel vždy stála pevně uprostřed 
všech mých vědeckých úspěchů; hluboká oddanost a velká dobrota 
mé matky jsou odkazem, za který jí nemohu dostatečně poděkovat. 
Moje sestra mi po celá desetiletí nezištně a s láskyplnou péčí pomá-
hala; můj bratr mi s jasností svých úsudků, rázným rozhodnutím 
a klidným srdcem vždy ukazoval cestu; bez tohoto stálého předchá-
zení a doprovázení bych nenašel správnou cestu. 

Ze srdce děkuji Bohu za mnoho přátel, mužů i žen, které vždy posta-
vil vedle mě; za spolupracovníky ve všech etapách mé cesty; za uči-
tele a studenty, které mi dal. Vděčně je všechny svěřuji Jeho dobro-
tě. A chci poděkovat Hospodinu za svou krásnou vlast v bavorském 
Předalpí, v níž jsem vždy viděl zářit nádheru samotného Stvořitele. 
Děkuji lidem své vlasti, protože jsem v nich znovu a znovu zakoušel 
krásu víry. Modlím se, aby naše země zůstala zemí víry, a prosím 
vás, drazí krajané: nenechte se 
od víry odvrátit. A nakonec dě-
kuji Bohu za všechnu krásu, 
kterou jsem mohl zažít ve všech 
etapách své cesty, ale především 
v Římě a v Itálii, která se stala 
mou druhou vlastí. 

Všechny, kterým jsem nějakým 
způsobem ublížil, prosím ze 
srdce o odpuštění. 



Fotografie z pohřbu benedikta xvi.  


