
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 4 (125) 

Neděle 22. 1.       
 7:30 Velké Albrechtice     
   
   
  9:00  Bílovec 
 
10:30  Bílov 
10:3 Stará Ves 
 
 
Úterý  24. 1.    
18:00  Bílovec  
 
Středa 25. 1.  
18:00 Bílovec 
 
Čtvrtek 26. 1.    
18:00  Bílovec 
 

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  
 
Památka sv. Františka Saleského  
-  
 
Svátek Obrácení sv. Pavla 
-  
 
Památka sv. Timoteje a Tita 
- za Jendu Krystyna a Marii Krystynovou  
 

Týdeník 22. ledna 2023  

Pořad bohoslužeb 

(od 22. do 29. ledna 2023) 



Pátek  27. 1. 
18:00 Bílovec 
 
 
Sobota 28. 1. 
18:00  Bílovec 
 
Neděle 29. 1. 
  7:30 Velké Albrechtice     
    
  9:00  Bílovec 
 
10:30 Bílov 

Pátek 3. týdne v mezidobí   
za † Hertu Kupcovou, manžela, rodiče  
a zetě 

 
Památka sv. Tomáše Akvinského 
- za živou a † rodinu Krejčí   
 
4. neděle v mezidobí 
- za †Jindřišku a Rudolfa Dudkovy  
a zapomenuté duše 

 - za živou a † rodinu Dolínkovu  
a Stanovskou 
- bohoslužba slova  

Farní oznámení 

1. Sbírka z dnešní neděle (22. ledna) je ve prospěch biblického 
apoštolátu. 

2. Tento týden od úterý do pátku budou mše svaté v Bílovci slou-
ženy na faře. Nedělní bohoslužby (a sobotní s nedělní platností) 
budou jako obvykle v kostele sv. Mikuláše.  

3. Na koncert ZUŠ Bílovec jste zváni do kostela sv. Mikuláše  
ve čtvrtek 26. ledna v 17 hodin. 

4. V pátek 27. ledna bude od 16:30 na faře katecheze pro mládež. 

5. Na brigádu (úklid vánoční výzdoby v kostele) zveme v sobotu 
28. ledna v 9 hodin.  

6. Děti a mládež zveme v pátek 3. února na výstavu ledových 
soch na Pustevny. Zájemci se mohou hlásit u Aničky Seligové, 
mobil 730 553 280. 

7. V sobotu 18. února proběhne v kulturním domě v Bílovci ma-
sopustní veselice. Předprodej vstupenek (cena 360 Kč, včetně 
rautu) u Petra Škrobánka. 

8. Tříkrálová sbírka proběhla také ve Velkých Albrechticích  
a v Bílově. Ve Velkých Albrechticích chodily 4 skupinky ko-



 

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 

ledníků a dárci přispěli do kasiček částkou 35 751 Kč. 
V Bílově se vybralo 6 997 Kč. Děkujeme všem koledníků, dě-
tem i organizátorům a také všem, kteří otevřeli své dveře i srd-
ce a přispěli do Tříkrálové sbírky. 

9. Pro ztišení a jako příprava na boho-
službu nabízíme společnou modlit-
bu růžence před mší svatou na faře. 
Společná modlitba sv. růžence při-
nese užitek jak našemu farnímu 
společenství, tak i každému jednot-
livci zvlášť a je projevem jednoty 
před Bohem a ochoty žít ve spole-
čenství s ostatními. Kdo by se chtěl 
zapojit a vést tuto modlitbu, zapište 
se prosím na přihlašovací arch, kte-
rý bude v sobotu a v neděli 
v zákristii a během týdne na faře. 

10. Naše farnosti se zapojují do projektu „Svíčky pro Ukrajinu – 
zákopová svíčka“. Zákopová svíčka je pro ukrajinskou armádu 
v mrazu velkým pomocníkem. Slouží vojákům, aby si mohli 
ohřát jídlo a zároveň aby nepromrzli. Svíčka může hořet až pět 
hodin a dá se použít opakovaně. Prosíme vás tímto, abyste dle 
možností nosili do kostela zbytky svíček, které odešleme,  
a dobrovolníci pak z nich budou vyrábět svíčky. V kostelích 
budou připraveny krabice. Svíčky můžete nosit do neděle  
5. února. 



tříkrálová sbírka velké albrechtice 


