Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice

č. 19

Týdeník

6. prosince 2020

Pořad bohoslužeb
(od 6. do 13. prosince)

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
Pondělí 7. 12.
18:00 Bílovec

Památka sv. Ambrože, biskupa
- za farníky

Úterý 8. 12.
18:00 Bílovec

Slavnost Panny Marie,
počaté bez poskvrny prvotního hříchu
- za farníky

Středa 9. 12.
18:00 Bílovec

Středa po 2. neděli adventní
- za † rodinu Jedličkovu

Čtvrtek 10. 12.
18:00 Bílovec

Čtvrtek po 2. neděli adventní
- za zemřelou osobu

Pátek 11. 12
18:00 Bílovec

Pátek po 2 neděli adventní
- za † Františka Hertla, dceru, rodiče z obou
stran, Jana Orlika a živou rodinu

Sobota 12. 12.
18:00 Bílovec

Sobota po 2. neděli adventní
- za Rudolfa Knoppa, manželku, zetě Emila,
vnučku Patricii a manžela

Neděle 13. 12.
7:30 Velké Albrechtice

3. neděle adventní
- za † Rudolfa Dudka, manželku, rodinu
Dudkovu a zapomenuté duše
9:00 Bílovec
- za † Verolina Rabčana
10:30 Bílov
- za † Matúše Škulavíka
10:30 Stará Ves u Bílovce - bohoslužba slova

Bohoslužby od 3. 12. 2020
Nařízením Vlády ČR je od čtvrtku 3. 12. 2020 počet osob na bohoslužbách stanoven podle kapacity míst k sezení v daném kostele:
bod II/10.b): „Shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30% míst
k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících
obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné
řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění
nedochází k hromadnému zpěvu“
Pro naše farnosti to znamená:
•
•
•
•

v kostele v Bílovci – 90 osob
v kostele ve Staré Vsi u Bílovce – 38 osob
v kostele ve Velkých Albrechticích – 38 osob
v kostele v Bílově - 22 osoby

(včetně kněze a osob zajišťujících bohoslužbu).

Farní oznámení
1.

V pondělí v 18 hodin zveme
na poutní mši svatou ke cti
patrona našeho kostela svatého Mikuláše. Pozor děti! po mši svaté očekáváme návštěvu Mikuláše!
2. V úterý 8. prosince je slavnost Panny Marie počaté bez
poskvrny prvotního hříchu.
Zveme v 18 hodin na mši
svatou.
3. Nařízení vlády umožňuje i
další hromadné akce ve
vnitřních prostorách: modlitební setkání, modlitby matek, společenství mládeže do
počtu 10 osob.
4. 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.
5. V pátek po mši svaté bude tichá adorace do 19 hodin.
6. 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.
7. V kostele v Bílovci jsou ještě k prodeji nástěnné diecézní kalendáře
na rok 2021. Cena 50 Kč.
8. Na faře si můžete zapsat úmysly mší svatých na celý rok 2021, a to
osobně nebo telefonicky na čísle: 731 694 634.
9. Dobu adventní, dobu očekávání a ztišení se před vánocemi prožijeme
v letošním roce při rorátních mších svatých s promluvou pro děti tento týden v pondělí, středu, čtvrtek a pátek vždy v 18 hodin. Rodiče
prosíme o připravení lucerniček pro své děti.
10. 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.
11. Sbírka příští neděle je určena na podporu TV NOE.

Advent znamená příchod
Ani ne tak náš příchod k Bohu, jako Kristův k nám.
A nejen před dvěma tisíci lety, ale také zde a dnes.
Příležitost pro setkání s Bohem!
Mnohý z nás může ale říci:
„Jen kdybych měl více času, Bohu bych se věnoval více…“
Ale leží problém opravdu zde?

Ježíš nás přece nezve k životu mimo realitu!
Přichází přímo k nám.
Hovoří k nám ve slovech Bible.
Mluví k našemu nitru skrze Ducha svatého,
dává se nám poznat z mnoha životních okolností.
Potřebujeme více času, nebo spíše více pozornosti?
Více volna, nebo více důvěry k němu?
Nedělejme si proto plány, jak advent prožijeme.
Dejme šanci Ježíšovu slovu teď hned.
A zítra také.
Oživí nás to a povzbudí.
A potěšíme i druhé.

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

