
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č.  20 

Neděle 13. 12. 

  7:30 Velké Albrechtice     

 

  9:00  Bílovec 

10:30  Bílov 

10:30 Stará Ves u Bílovce 

   

Pondělí 14. 12.  

18:00  Bílovec 

 

Úterý  15. 12.  

18:00  Bílovec 

 

Středa 16. 12. 

18:00 Bílovec 

 

 

Čtvrtek 17. 12.  

18:00 Bílovec 

3. neděle adventní 

- za † Rudolfa Dudka, manželku, rodinu  

Dudkovu a zapomenuté duše  

- za † Verolina Rabčana  

- za † Matúše Škulavíka  

- bohoslužba slova 

 

Památka sv. Jana od Kříže 

-  bohoslužba slova 

 

Úterý po 3. neděli adventní  

- za farníky  

  

Středa po 3. neděli adventní  

- za † Marcela Nekorance, rodinu  

Kaduchovu, Nekorancovu a Brandysovu 

 

Čtvrtek po 3. neděli adventní  

- za † Jiřinu Pešlovou, živou a †  rodinu  

Týdeník 13. prosince 2020  

Pořad bohoslužeb 

(od 13. do 20. prosince) 



Pátek  18. 12  

18:00 Bílovec 

 

Sobota 19. 12.    

18:00 Bílovec 

 

Neděle 20. 12.  

  7:30 Velké Albrechtice     

  9:00  Bílovec 

 

10:30  Bílov 

10:30 Stará Ves u Bílovce 

14:00 - 17:00 Bílovec 

Pátek  po 3 neděli adventní 

- na poděkování k životnímu jubileu  

 

Sobota po 3. neděli adventní 

- na jistý úmysl  

 

4. neděle adventní 

- 

- za živou a †  rodinu Seidlerovou  

a Kubíčkovou  

- bohoslužba slova 

-  

- předvánoční svatost smíření 

Bohoslužby od 3. 12. 2020  

Nařízením Vlády ČR je od čtvrtku 3. 12. 2020 počet osob na bohosluž-

bách stanoven podle kapacity míst k sezení v daném kostele: 

bod II/10.b): „Shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společ-

ností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se ne-

smí 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 do-

mácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné 

řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, ne-

dochází 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. Dnešní sbírka je určena na podporu TV NOE. V kostele svatého Mi-
kuláše v Bílovci můžete přispět na misie do kasičky po celou dobu 
adventní. Ve Velkých Albrechticích, Bílově a ve Staré Vsi u Bílovce  
bude možné přispět na misie v rámci sbírky 20. 12. 

2. Nařízení vlády umožňuje i další hromadné akce ve vnitřních prosto-
rách: modlitební setkání, modlitby matek, společenství mládeže do 
počtu 10 osob. 

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. Dobu adventní, dobu očekávání a ztišení se před Vánocemi prožijeme 
v letošním roce při rorátních mších svatých s promluvou pro děti tento 
týden v úterý, středu, čtvrtek a pátek vždy v 18 hodin. Rodiče prosíme 
o připravení lucerniček pro své děti. 

5. V pátek po mši svaté bude tichá adorace do 19 hodin. 

6. V sobotu 19. prosince zveme do kostela na brigádu. Budeme připra-
vovat vánoční výzdobu – stromky. Sraz v 8 hodin u kostela. 

7. Z důvodu uložení stromků v předsíni kostela bude vstup do kostela 
pouze bočními vchody. 

8. Na faře si můžete zapsat úmysly mší svatých na celý rok 2021, a to 
osobně nebo telefonicky na čísle: 731 694 634. 

9. 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. 

10. K vánoční svátosti smíření zveme v neděli 20. prosince od 14 do 17 
hodin. Zpovídat bude i cizí zpovědník – p. Serednicki ze Studénky. 

 



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 

Oprava zákristie v kostele sv. Jakuba ve Staré Vsi  

 
Ze zákristie  kostela svaté-
ho Jakuba ve Staré Vsi byl 
odvezen nevyhovující ná-
bytek.  
 
 
 
 
 

 
V zákristii kostela je ve spod-
ní části zavlhlá omítka, a pro-
to po dohodě s NPÚ Ostrava 
byly v zákristii otlučeny omít-
ky.   
 

 
 
 
Za tyto provedené práce patří 
poděkování panu Petru Škro-
bánkovi. 


