
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č.  15 

Neděle 8. 11. 
  9:00  Bílovec 
10:00 Bílovec 
 
Pondělí 9. 11.  
18:00  Bílovec 
 
 
Úterý  10. 11.  
18:00  Bílovec 
 
 
Středa 11. 11. 
18:00 Bílovec 
 
Čtvrtek  12. 11.  
18:00 Bílovec 
 
Pátek  13. 11.  
18:00 Bílovec 
 
 

32. neděle v mezidobí 
- za + Verolina Rabčana  
- za farníky 
 
Svátek Posvěcení lateránské baziliky  
-  za Aloise Škrobáka a rodiče (úmysl – Vel-
ké Albrechtice)  
 
Památka sv. Lva Velikého 
- za Karla Lazeckého a jeho manželku Libuši  
a jejich rodiče (úmysl – Stará Ves u Bílovce)  
 
Památka sv. Martina 
- za společenství modlitby matek  
 
Památka sv. Josafata  
- za zemřelou osobu  
 
Památka sv. Anežky České 
-  na jistý úmysl 
 
 

Týdeník 8. listopadu 2020  

Pořad bohoslužeb 

(od 8. do 15. listopadu) 



Sobota 14. 11.    
18:00 Bílovec 
 
 
 
Neděle 15. 11.  
  9:00  Bílovec 
 
10:00  Bílovec 
 

Sobota 32. týdne v mezidobí 
- za Heinze a Marii Horsinkovi, Antonii  
Vaňkovou, Marii Vorlickou a za živou  
a † rodinu Pavlíkovu  
 
33. neděle v mezidobí 
- za živou a † rodinu Zvakovu, Hefkovou, 
Sadlekovu a duše v očistci  
- za farníky 

Farní oznámení  

Vážení návštěvníci bohoslužeb, milí farníci 
od 22.10.2020 můžeme nabídnout tyto služby: 

• individuální duchovní péči (zaopatřování nemocných – obřad po-
mazání nemocných a podání viatika) 

• pohřeb v kostele nebo poslední rozloučení ve smuteční síni (max. 
počet osob - 10) 

• svaté přijímání je možné přijmout v kostele sv. Mikuláše v Bílovci 
(max. ve dvojicích, ve větší skupině jen jako rodina – osoby žijící 
v jedné domácnosti):  

• od pondělka do soboty od 17.30 do 18.00 hod.  

• v neděli od 9.40 do 10.00 hod. 

• ve stejné době se uděluje svátost smíření ve zpovědní  
 místnosti kostela sv. Mikuláše v Bílovci . 

 Prosím, aby k přijímání a ke zpovědi přistupovaly pouze  
osoby zdravé, bez příznaků nemoci. 

 
Dále sdělujeme: 

• všechny veřejné, pravidelné bohoslužby v Bílovci, v Bílově, ve Vel-
kých Albrechticích a ve Staré Vsi u Bílovce se ruší do odvolání 

• veškeré další aktivity: modlitební setkání, modlitby matek na faře, 
společenství mládeže, setkání ministrantů, páteční adorace apod. se 
ruší do odvolání. 

• kostel sv. Mikuláše v Bílovci bude otevřený k individuální modlitbě 
od 9.00 do 18.00 hod. 

• od pondělka do soboty v 18.00 hod. je v kostele sv. Mikuláše 
v Bílovci sloužena mše svatá bez účasti věřících na předem objedna-
né úmysly. 



Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu, 

v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se 

nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou 

zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, která je součástí 

Ústavy České republiky. 

Právní názory na tuto věc mohou být a jsou různé. Rozhodující by bylo 

vyjádření Ústavního soudu. Na plenárním zasedání ČBK konaném ve 

dnech 19. – 21. října 2020 na Svatém Hostýně jsme konstatovali v duchu 

vládních nařízení, že v současné době není bohužel možné se účastnit Eu-

charistie coby veřejné bohoslužby, tak jako za normálních okolností. 

Toto rozhodnutí bylo biskupy přijato kompetentně, se vší vahou hlasu pas-

Výzva předsedy ČBK  

• v neděli jsou v kostele sv. Mikuláše sloužený dvě bohoslužby bez 
účasti věřících: v 9.00 hod. na předem objednaný úmysl z Bílovce a 
v 10.00 hod. za "svěřený lid". Nedělní úmysly z Velkých Albrechtic 
budou odslouženy v Bílovci v pondělí; z Bílova a ze Staré Vsi bu-
dou odslouženy v Bílovci v úterý. 

• v případě pohřbu nebo nutnosti zaopatřování  neprodleně volejte 
na telefonní  číslo 731 625 685 

• není omezená návštěva hřbitovů. Do konce listopadu mohou věřící 
získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. 

• otec biskup Martin připomíná, že platí dispens od osobní účasti na 
nedělní mši svaté. Využívejte příležitosti sledovat mši svatou pro-
střednictvím křesťanských sdělovacích prostředků a videopřeno-
sů. Spojme se také vždy ve 20 hod. v modlitbě růžence.  

• výuka náboženství pro žáky 1 a 2. stupně zatím nebude. Pro žáky 3. 
třídy (příprava na 1. sv. přijímání) pokračuje distančně – rodiče do-
stanou informace mailem, co mají probrat s dětmi. 

• po dobu nouzového stavu upřednostňujeme telefonní nebo  mailo-
vou komunikaci 

• V době, kdy nejsou veřejné bohoslužby (a tudíž pravidelné sbírky) 
prosíme o finanční podporu převodem na účet farnosti: 161075636 / 
0300. 

• V kostele jsou k prodeji stolní kalendáře na rok 2021. 



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 

týřů, kteří nesou odpovědnost za Boží lid. Při 

přijímání tohoto vládního opatření jsme jasně 

viděli úmysl zákonodárce, kterým je zamezit 

dalšímu šíření nemoci COVID-19 dočasným, 

avšak poměrně razantním omezením kontaktů 

mezi lidmi. I kdybychom přesto měli právo se 

scházet na bohoslužbách, není nutné toto právo 

využívat, neboť bychom jako křesťané měli být 

v této situaci především solidární, ohleduplní a 

měli bychom jít příkladem. Prosím, dodržujme 

tedy příslušná omezení. 

 

Druhý vatikánský koncil pojednává 

v dokumentu Sacrosanctum concilium o různých podobách Kristovy pří-

tomnosti v církvi. Vrcholem je bezesporu slavení Eucharistie, ale jsou i 

jiné způsoby, jak se s Pánem setkat: v Písmu, v modlitbě a slavení 

v rodinném kruhu a podobně. Prosím, dejme příklad celé společnosti tím, 

že s ní poneseme „tíhu dne i horko“ současné situace. 

Buďme ohleduplní a vždy připraveni pomoci. Nezapomínejme na modlit-

bu stejně jako na dobré skutky. Znovu si připomeňme, že modlitba růžen-

ce je mocným duchovním prostředkem, který je vždy k dispozici. Využí-

vejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. 

Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať 

sami či společně v rodinách. Další možností je modlitba liturgie hodin ne-

bo duchovní četba Písma svatého. 

 

Pán Vás provázej svým požehnáním a ochranou! 

 

Za Českou biskupskou konferenci Mons. Jan Graubner,  

arcibiskup olomoucký, předseda 

Olomouc, 27. října 2020 
 

 


