
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 13 (134) 

Neděle 26. 3.        
 7:30 Velké Albrechtice     
  9:00  Bílovec 
 
10:30 Stará Ves 
 
Pondělí 27. 3. 
15:00  Bílovec 
 
Úterý  28. 3.    
18:00  Bílovec 
 
Středa 29. 3. 
18:00  Bílovec 
 
Čtvrtek 30. 3.    
18:00  Bílovec 
 
Pátek 31. 3. 
18:00 Bílovec 

5. neděle postní  
-  
- za Františku Hruškovou, manžela  
a za † děti s rodinami  
- za rodinu Švecovu  
 
Pondělí po 5. neděli postní    
pohřeb: Cecilia Mičulková  
 
Úterý po 5. neděli postní    
- za farníky 
 
Středa po 5. neděli postní    
- na dobrý úmysl  
 
Čtvrtek po 5. neděli postní    
-  
 
Pátek po 5. neděli postní    
- za † a živou rodinu Bambasovu  

Týdeník 26. března 2023  

Pořad bohoslužeb 

(od 26. března do 2. dubna 2023) 



Sobota 1. 4. 
18:00  Bílovec 
 
 
 
Neděle 2. 4. 
  7:30 Velké Albrechtice     
  9:00  Bílovec 
 
10:30 Bílov 
 

Sobota po 5. neděli postní    
- za † Rudolfa a Boženu Andreových,  
syny Jiřího a Zdeňka, vnučku Zdeničku  
a rodiny z obou stran 
 
Květná neděle   
- za živou a † rodinu Hubáčkovu 
- za † Lukáška Tvarůžku, živou  
a † rodinu 
- za † Marii Tisovskou, rodiče z obou 
stran a sourozence Františka, Vladimíra  
a Zdeňku 

Farní oznámení 

1. Ve sbírce na podporu Centra pro rodinu a sociální péči se vy-
bralo: 
Bílov – 1 207 Kč 
Bílovec – 14 317 Kč 
Velké Albrechtice – 1 368 Kč.  

2. Dnes tj. v neděli 26. března se sejdeme ke společné modlitbě 
křížové cesty v 15 hodin Na Hublesce. 

3. Tento týden od úterý do čtvrtku budou mše svaté slouženy na 
faře. V pátek a na nedělní bohoslužby (a sobotní s nedělní plat-
ností) zveme jako obvykle do kostela sv. Mikuláše.   

4. Ve středu 29. března nebude výuka náboženství.  

5. V pátek 31. dubna budeme v našich farnostech navštěvovat ne-
mocné. Pokud máte v rodině nebo v okolí nemocného, nemo-
houcího nebo staršího člověka, který se nedostane do kostela  
a stál by o návštěvu kněze, nabídněte jim tuto službu. Své zá-
jemce o návštěvu kněze můžete nahlásit na mob. čísle 
723 489 954 nebo přímo na faře. Budeme potřebovat jméno a 
adresu. 

6. V pátek 31. března zveme od 16 do 18 hodin na faru děti na 
spolčo. Všechny děti jsou zvány po spolču na dětskou mši sva-
tou. 



 

Poděkování za potravinovou sbírku

Milí přátelé, chtěl bych vám moc poděkovat za vaši pomoc při sbírá-
ní potravin a finanční příspěvky na podporu ukrajinských rodin. Po-
máháme jim dále s hledáním ubytování, zaměstnání atd.   

V neděli 19. března proběhlo další setkání ukrajinských rodin na fa-
ře ve Staré Bělé. Akci předcházela mše svatá v kostele, které se zú-
častnily i desítky Ukrajinců. Celkově jsme po následném posezení a 
občerstvení poskytli materiální pomoc 254 osobám z 94 ukrajin-
ských rodin, hlavně maminkám s dětmi a seniorům, které přijely 
z celé severní Moravy. 

Za farnost Stará Bělá, Vojtěch Vlček 

7. V sobotu 1. dubna v 10 hodin bude na faře příprava ministrantů 
na velikonoční svátky. 

8. K předvelikonoční svátosti smíření zveme v sobotu 1. dub-
na od 15 do 18 hodin do kostela svatého Mikuláše. 

9. Mládež farnosti Bílovec vás zve v sobotu 1. dubna v 19 hodin 
do kostela svatého Mikuláše na Večer chval – modlitbu dopro-
vázenou hudbou. 

10. Příští neděli (2. dubna) je poslední postní neděle – Květná. Ko-
ná se na památku Kristova vjezdu do Jeruzaléma, kde je vítán 
zástupy lidí s palmovými větvemi v rukou. Ke slavnostnímu 
průvodu s ratolestmi se shromáždíme u kříže před kostelem. 

11. Po mši svaté na Květnou neděli (cca v 10 hodin) vyjdeme 
v průvodu s hrkačema z kostela sv. Mikuláše a projdeme ná-
městí. Ohlásíme tímto způsobem městu začátek Svatého týdne. 

12. Kostel svatého Mikuláše bude v letošním roce opět zapojen do 
projektu Otevřené chrámy. Pro průvodcovskou službu hledáme 
průvodce. Kostel bude otevřen každou sobotu a neděli v době 
od 11 do 16 hodin od května do října. Finanční obměna bude 
cca 100 Kč /hod. 

13. Pro ministranty připravujeme ve dnech 14. – 16. dubna víkend 
na chalupě na Čeladné. Přihlášky u Petr Škrobánka. 



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 

Křížová cesta


