
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 3 (124) 

Neděle 15. 1.       
 7:30 Velké Albrechtice     
   
  9:00  Bílovec 
 
10:30  Bílov 
 
Úterý  17. 1.    
18:00  Bílovec  
 
Středa 18. 1.  
 
18:00 Bílovec 
 
Čtvrtek 19. 1.    
18:00  Bílovec 
 
Pátek  20. 1. 
18:00 Bílovec 
 

2. neděle v mezidobí 
- za † rodinu Birošovu, Širokou  
a Manfrýnovu 

- za Mirka Dluhoše, Aloisii Pělovou, 
manžela a syna  
- za † Josefa Kudělu a živou rodinu  
 
Památka sv. Antonína  
- za farníky 
 
Památka Panny Marie, Matky jednoty 
křesťanů  
- za Ritu a Jindřicha Kuchaře  
 
Čtvrtek 2. týdne v mezidobí   
- za nemocnou osobu 
 
Pátek 2. týdne v mezidobí   
- za Marii a Heinze Horsinkovy,  
Františka a Antonii Vaňkovy 

Týdeník 15. ledna 2023  

Pořad bohoslužeb 

(od 15. do 22. ledna 2023) 



Sobota 21. 1. 
18:00  Bílovec 
 
 
Neděle 22. 1. 
  7:30 Velké Albrechtice     
   
  
  9:00  Bílovec 
 
10:30 Bílov 
10:30 Stará Ves 

Památka sv. Anežky 
- za dar zdraví a Boží ochranu pro Annu 
Knoppovou a za zesnulého manžela  

 
3. neděle v mezidobí 
- za † Miroslava a Hildu Teichmanovy,  
za rodinu Šenkovu, Teglovu a sestru 
Adélu  
- za rodiče Marii a Josefa a sestru  
Růženku  
- bohoslužba slova  
- za Oldřicha Krčmáře, sestru Jarmilu  
a celou rodinu  

Farní oznámení 

1. Do konce března nebudou pondělní bohoslužby slova. 

2. Členy pastorační rady zveme v pondělí 16. ledna v 18 ho-
din na setkání na faru. 

3. Tento týden od úterý do čtvrtku budou mše svaté 
v Bílovci slouženy na faře. Mše svaté v pátek a nedělní 
bohoslužby (a sobotní s nedělní platností) budou jako ob-
vykle v kostele sv. Mikuláše.  

4. Z důvodu kněžské konference nebude ve středu výuka ná-
boženství. 

5. Ve středu 18. ledna slavíme památku Panny Marie, Matky 
jednoty křesťanů. A v návaznosti na tuto památku probíhá 
od středy 18. do 25. ledna v křesťanském světě týden 
modliteb za jednotu. Tématem nadcházejícího Týdne 
modliteb za jednotu křesťanů je verš „Učte se činit dobro. 
Hledejte právo“ (Iz 1,17). 

6. V pátek 20. ledna zveme od 16 do 18 hodin na faru děti na 
spolčo. Všechny děti jsou zvány po spolču na dětskou mši 
svatou. 

7. V sobotu 21. ledna bude od 9 hodin brigáda ministrantů 
na faře.  



 

Fotografie z tříkrálové sbírky 

8. Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezi-
dobí se bude po celém světě slavit jako neděle Božího slo-
va. Sbírka z této neděle (22. ledna) je ve prospěch biblic-
kého apoštolátu. 

9. Děti a mládež zveme v pátek 3. února na výstavu ledo-
vých soch na Pustevny.  

10. V sobotu 18. února proběhne v kulturním domě v Bílovci 
masopustní veselice. Předprodej vstupenek (cena 250 Kč) 
u Petra Škrobánka. 

11. Děkujeme všem koledníků, dospělákům i dětem 
(nejmladším králům bylo teprve 4-5 let), velké díky patří 
Vlčatům a poděkování si také zaslouží organizátoři 
„tříkrálové koledy“. V Bílovci a okolí se vybralo celkem 
261 309 Kč, což je cca o 80 tisíc více než loni. Jsme rádi, 
že jste otevřeli své dveře i svá srdce a přispěli do sbírky.  



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 


