
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č.  17 

Neděle 22. 11. 
  9:00  Bílovec 
 
10:00 Bílovec 
 
Pondělí 23. 11.  
18:00  Bílovec 
 
Úterý  24. 11.  
18:00  Bílovec 
 
 
 
Středa 25 11. 
18:00 Bílovec 
 
Čtvrtek 26. 11.  
18:00 Bílovec 
 
Pátek  27. 11.  
18:00 Bílovec 

Slavnost Ježíše Krista Krála  
- za Petra Manfrina, Evu Mudříkovou, Mirka 
Sláčaka a rodinu  
- za farníky 
 
Pondělí 34. týdne v mezidobí 
-  za duše v očistci  
 
Památka sv. Ondřeje Dung Laca 
- za Františku a Karla Churavého, rodinu 
Churavou a Lindovskou  
(úmysl ze Staré Vsi u Bílovce)  
 
Středa 34. týdne v mezidobí 
- za † Radima Štverku a živou rodinu  
 
Čtvrtek 34. týdne v mezidobí 
- na jistý úmysl 
 
Pátek  34. týdne v mezidobí 
- za † rodiče, rodinu Doležalovu a Vavrysovu  

Týdeník 22. listopadu 2020  

Pořad bohoslužeb 

(od 22. do 29. listopadu) 



 
Sobota 28. 11.    
18:00 Bílovec 
 
Neděle 29. 11.  
  7:30 Velké Albrechtice    
9:00  Bílovec 

 
10:30  Bílov 
 
10:30 Stará Ves u Bílovce 
 

 
Sobota 34. týdne v mezidobí 
- za † Evu Mikušovou  
 
1. neděle adventní 
- za živou a † rodinu Hubačkovu  
- za Františku Hruškovou, manžela, † děti  
a jejich partnery  
- za † Zbyňka Polednu, živou rodinu  
a † Mojmíra Solnického  
- bohoslužba slova 

Farní oznámení  

1. Dnes slavíme slavnost Ježíše Krista Krále, končí liturgický rok. Za 
týden začíná nový církevní rok a Advent – čtyřtýdenní doba přípravy 
na oslavy narození Ježíše Krista. Ve všech kostelích budeme při mši 
svaté žehnat adventní věnce. 

2. Nařízením Vlády ČR se od 18. 11. 2020 nastavují omezení v boji 
proti pandemii podle nového ProtiEpidemického Systému „PES“. 
Podle toho nařízení je tento týden možná účast na bohoslužbách, 
svatbách a pohřbech do max. počtu 20 osob. V našich farnostech to 
znamená 17 osob + kněz (jáhen) + 2 ministranti. Proto Vás žádám, 
abyste dali přednost těm, kteří mají sjednaný úmysl. 

3. Výuka na ZŠ běží, proto budeme pokračovat také ve výuce nábožen-
ství na 1. stupni (1. – 3. třída), samozřejmě s ohledem na pravidla sta-
novená školou. Výuka náboženství pro žáky od 5. do 9. třídy zatím 
nebude. 

4. Mše svatá v Bílovci v úterý bude do konce roku v 18.00 hodin. 
5. Pozor!: nařízení vlády umožňuje i další hromadné akce ve vnitřních 

prostorech: modlitební setkání, modlitby matek, společenství mládeže 
ale zatím (uvnitř) do počtu 6 osob. 

6. V pátek po mši sv. bude tichá adorace do 19 hodin. 
7. Vzhledem k vývoji pandemické situace v letošním roce neproběhla 

sbírka na misie. V kostele svatého Mikuláše můžete přispět na mi-
sie do kasičky po celou dobu adventní. 

8. V sakristii v Bílovci jsou ještě k prodeji stolní kalendáře a nástěnné 
diecézní kalendáře na rok 2021. 



9. Kdo chcete přispět na rádio Proglas nebo TV Noe, předejte peníze p. 
Kuchařovi do konce listopadu. 

10. Na faře si můžete zapsat intence na mše svaté na rok 2021, a to 
osobně nebo telefonicky na čísle: 731 694 634. 

Středa 25. listopadu 2020 je den, kdy budeme 
myslet na pronásledované pro víru z celého 
světa. Vizuálním symbolem akce je rozsvíce-
né červené světlo svíce nebo nasvícení budov. 
Červená je barva krve, mučednictví; světlo je 
symbolem naděje v temnotách. Základním 
poselstvím iniciativy je prosazování svobody 
vyznání, vzájemné tolerance ve společnosti a 
podpoření solidarity se všemi oběťmi pro víru 
ve světě. Smyslem akce je veřejně si připome-
nou všechny, kdo jsou kdekoli ve světě proná-

sledování pro své náboženské přesvědčení. 

V našem kostele se budeme společně modlit za pronásledované křesťany 
při mši svaté a  bude možné zapálit svíci v předsíni kostela, popřípadě u 
kříže vedle kostela. 

Červená středa  

 



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 

Pane Ježíši Kriste, uznávám Tě za Krále světa. Všechno, co bylo stvořeno 
– pro Tebe je stvořeno. Jednej tedy se mnou podle svého práva. Obnovuji 
svůj křestní slib: Odříkám se zlého ducha, i všech skutků jeho i vší pýchy 
jeho. Slibuji, že budu žít jako řádný Křesťan. Zvláště se zavazuji, že vše 
vynaložím, aby zvítězila práva Boží a Tvé svaté Církve. Božské Srdce 
Ježíšovo, obětuji Ti své nepatrné skutky, aby všechna srdce uznala Tvé 
svaté království a aby zavládl Tvůj pokoj na celém světě. Amen 
 
„Ježíš Kristus je skutečný král. Král Vesmíru a světa, ale i tvého života. Je 
jím natolik, nakolik ho za krále uznáš. Chce být vědomým Králem tvého 
probuzení a vstávání, Králem ranní modlitby i snídaně, pobytu ve škole i 
přestávek, Králem tvého studia i přípravy na povolání, Králem Tvého 
smýšlení, mlčení, mluvení i uvažování o tom, jakým způsobem chceš v ži-
votě pomáhat druhým, Králem všech tvých vztahů, tvých dopisů, tvých 
her, tvých zájmů, tvého usínání…. 
Při posledním soudu se ukáže, že se svět proměňoval k lepšímu pouze činy 
lásky a ničím jiným. Na konci života zjistíme, že cenu má jen to, co jsme 
vykonali z lásky ve službě Krista Krále. Tento svátek by nám měl být posi-
lou k přijímání práce pro Boží království.“ (biskup Vojtěch Cirkle) 
 

MODLITBA KE KRISTU KRÁLI 


