Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice

č. 18

Týdeník

29. listopadu 2020

Pořad bohoslužeb
(od 29. listopadu do 6. prosince)

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

1. neděle adventní
- za živou a † rodinu Hubačkovu
- za Františku Hruškovou, manžela, † děti
a jejich partnery
10:30 Bílov
- za † Zbyňka Polednu, živou rodinu
a † Mojmíra Solnického
10:30 Stará Ves u Bílovce - bohoslužba slova
Pondělí 30. 11.
18:00 Bílovec

Svátek sv. Ondřeje, apoštola
- bohoslužba slova

Úterý 1. 12.
18:00 Bílovec

Úterý po 1. neděli adventní
- za † paní Marii a živou a † rodinu

Středa 2. 12.
18:00 Bílovec

Středa po 1. neděli adventní
- za † Miroslava Růčku

Čtvrtek 3. 12.
18:00 Bílovec

Památka sv. Františka Xaverského, kněze
- za † Františka Lindovského, rodiče
a sourozence

Pátek 4. 12
18:00 Bílovec

Pátek po 1. neděli adventní
- za členy živého růžence

Sobota 5. 12.
18:00 Bílovec

Sobota po 1. neděli adventní
- za rodinu Bambasovu

Neděle 6. 12.
7:30 Velké Albrechtice

2. neděle adventní
- za † Jaroslava Zajíčka, živou a † rodinu
a duše v očistci
9:00 Bílovec
- za Jarmilu Meleckou, rodiče a živou rodinu
10:30 Bílov
- bohoslužba slova
10:30 Stará Ves u Bílovce - za Štěpánku Vajdovou a tři syny

Farní oznámení
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Dnes začíná nový církevní rok a Advent – čtyřtýdenní doba přípravy
na oslavy narození Ježíše Krista.
Nařízením Vlády ČR se od 18. 11. 2020 nastavují omezení v boji
proti pandemii podle nového ProtiEpidemického Systému „PES“.
Podle tohoto nařízení bude pravděpodobně tento týden možná
účast na bohoslužbách, svatbách a pohřbech do max. počtu 30
osob. Ohledně počtu osob na bohoslužbách prosím o sledování sdělovacích prostředků. Z důvodu omezeni počtu osob, každou neděli
bude možnost přistoupit k přijímání v kostele v Bílovci po mši svaté
do 10.00 hod.
Nařízení vlády umožňuje i další hromadné akce ve vnitřních prostorách: modlitební setkání, modlitby matek, společenství mládeže tento týden pravděpodobně do počtu 10 osob.
Výuka na ZŠ běží, proto budeme pokračovat také ve výuce náboženství na 1. stupni (1. – 3. třída), samozřejmě s ohledem na pravidla
stanovená školou. Výuka náboženství pro žáky od 5. do 9. třídy zatím nebude.
V pátek po mši sv. bude tichá adorace do 19 hodin.
Vzhledem k vývoji pandemické situace v letošním roce neproběhla
sbírka na misie. V kostele svatého Mikuláše v Bílovci můžete přispět na misie do kasičky po celou dobu adventní.
V kostele v Bílovci jsou ještě k prodeji nástěnné diecézní kalendáře
na rok 2021. Cena 50 Kč.
Na faře si můžete zapsat úmysly mší svatých na celý rok 2021, a to
osobně nebo telefonicky na čísle: 731 694 634.

9.

10.

Dobu adventní, dobu očekávání a ztišení se před vánocemi prožijeme v letošním roce při rorátních mších svatých s promluvou pro děti
v úterý, středu, čtvrtek a pátek vždy v 18 hodin. Rodiče prosíme o
připravení lucerniček pro své děti.
Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají
je k postu za ukončení pandemie. Přidejme se první tři středy
v prosinci - 2., 9. a 16. k věřícím v celé naší zemi.

post za ukončení pandemie
Drazí bratři a sestry,
všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí
z vás volají po větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou
jsme jednali mnohokrát a stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb
je i u Ústavního soudu. Podali ji senátoři. Vás jsme vyzvali
k intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště k modlitbám
v rodinách a ke společné modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin.
Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty,
kteří obětavě slouží nemocným nejen jako profesionálové, ale i dobrovolníci, nebo na ty, kteří se dostali do ekonomických těžkostí, či vzpomínka
na ty, kteří zemřeli, nás vede k zintenzivnění modliteb, k nimž je dobré
připojit i půst a almužnu. Nabídněme Bohu nejen svůj čas, ale i sami
sebe, ochotu zřeknout se svých požadavků a hledat Boží vůli a třeba i
osobně pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí a zdraví.
Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi po první tři středy v prosinci 2., 9. a 16. 12.
Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se
necháme milovat, kterého budeme milovat a kterého necháme skrze sebe
milovat lidi kolem nás. Nevíme, jak bude možné slavit Vánoce. Ukažme
především svou ochotu přijmout Boha, který k nám o Vánocích přichází jako Zachránce v betlémském dítěti. Když k této Lásce skryté v
malém Dítěti budeme volat, když se jí zasvětíme, když si doma vystavíme betlém, abychom se betlémskému Dítěti poklonili, zakusíme Boží ochranu na sobě i na svých blízkých. Klanějme se mu, projevujme
úctu a vděčnost za sebe i jménem těch, kteří vděčnost neprojevují. Svěřme
se jeho ochraně a věřme, že Bůh ukáže své slitování. Nebude se dívat na
naše viny a nenechá nás samotné. On je Bůh věrný, i když my věrní nejsme. Betlémské Dítě, uctívané v našem národě taky jako Pražské Jezulát-

ko, zve ke svornosti a lásce. Budeme-li ho milovat, naše láska změní nejen náš život, ale taky přemůže nenávist v mezilidských vztazích. Přichází
naše chvíle, abychom se vrátili zpět ke své první Lásce, k Bohu.
Už dnes vám přejí požehnané Vánoce a skutečnou radost z příchodu Spasitele i jeho darů
Vaši biskupové
Praha, 20. listopadu 2020

tel.:

731 694 634

Římskokatolická farnost Bílovec

mail:

rkf.bilovec@doo.cz

Slezské náměstí 28/25, Bílovec

web:

www.farnostbilovec.cz

č. účtu: 161075636 / 0300

