
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 22 

Neděle 27. 12. 

  7:30 Velké Albrechtice     

  9:00  Bílovec 

 

10:30  Bílov 

10:30 Stará Ves u Bílovce 

   

Pondělí 28. 12.  

18:00 Bílovec 

 

Úterý  29. 12.  

18:00  Bílovec 

 

Středa 30. 12. 

18:00 Bílovec 

 

Čtvrtek 31. 1. 

18:00 Bílovec 

 

Svátek Svaté Rodiny  

- za živou a zemřelou rodinu Hubačkovou  

- za † Julii Čížkovou, rodinu Čížkovou  

a Pardavou  

- za živou a † rodinu Cigušovu a Kotarovu  

- bohoslužba slova 

 

Svátek sv. Mláďátek, mučedníků  

-  bohoslužba slova 

 

Pátý den v oktávu Narození Páně  

- za farníky  

  

Šestý den v oktávu Narození Páně  

- za Milana Longina, živou a † rodinu  

 

Sedmý den v oktávu Narození Páně  

- na poděkování za uplynuly rok  

 

Týdeník 27. prosince 2020  

Pořad bohoslužeb 

(od 27. prosince 2020 do 3. ledna 2021) 



Pátek  1. 1.  

    7.30 Velké Albrechtice 

    9:00 Bílovec 

 

Sobota 2. 1.    

 

  18:00 Bílovec 

 

Neděle 3. 1.  

  7:30 Velké Albrechtice     

  9:00  Bílovec 

10:30  Bílov 

10:30 Bílovec 

Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 

-  

- za živou a † rodinu Hruškovu  

 

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře  

Naziánského  

-  

 

2. Neděle po Narození Páně  

- za † Aloise Škrobáka a rodiče  

- 

-  bohoslužba slova 

-  za farníky 

1. Podle usnesení Vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 se s přechodem na 
pátý stupeň systému PES sníží s účinností od neděle 27. prosince 
2020 povolený počet osob na bohoslužbách z 20 na 10% kapacity 
kostela. Pro naše farnosti to znamená: v kostele v Bílovci – 
30 osob, v kostele ve Staré Vsi u Bílovce – 13 osob, v kostele ve 
Velkých Albrechticích – 13 osob, v kostele v Bílově - 8 osob. 
„Účastníci po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou 
členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky se-
dícími 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“. 

2. Možnost prohlídky „betléma“ v kostele sv. Mikuláše v Bílovci:  
• v neděli 27. prosince od 16 do 18 hodina  
• od 1 do 3. ledna 2021 od 16 do 18 hodin.  

Prosíme o pomoc při hlídání kostela v době prohlídky. Zapisovat se 
můžete do připraveného archu v zákristii. 

3. V zimním období (asi do Velikonoc) nebudou bohoslužby ve 
Staré Vsi u Bílovce. Po dobu omezené účasti osob na bohosluž-
bách bude ve stejné době (každou druhou neděli v 10.30) slouže-
na mše sv. v kostele sv. Mikuláše v Bílovci, kde můžeme účastní-
kům zajistit lepší tepelné podmínky a větší počet míst k sezení. 
Tyto mše budou slouženy na úmysly farníků ze Staré Vsi. 
V případě potřeby staroveským farníkům můžeme zajistit 

Farní oznámení  



transport do kostela v Bílovci. 
4. Po dobu omezeného počtu osob na bohoslužbách bude se podávat 

svaté přijímání v kostele v Bílovci také po mší sv. (cca 9.50-10.00 
hod.) 

5. V pondělí 4.1.2020 začíná rekonstrukce fary v Bílovci. Proto 
v sobotu 2. ledna v 9 hodin zveme muže na faru na brigádu. Je 
třeba hlavně demontovat a odvézt tří kuchyňské linky a staré spotře-
biče (sporáky) na skládku a přenést nábytek z učebny na půdu. Po-
kud by někdo měl zájem o tento nábytek nebo zařízení kontak-
tujte prosím farní úřad. 

6. V sobotu 9. ledna 2021 se se můžete setkat s charitními tříkrálovými 
koledníky, kteří za zpěvu koledy přinášejí požehnání do Vašich do-
movů a žádají Vás o finanční příspěvek. Již nyní děkujeme všem, 
kteří s láskou přispívají na pomoc potřebným. Sraz koledníků v 9 
hodin v kostele svatého Mikuláše. 

7. V kostele v Bílovci jsou ještě k prodeji nástěnné diecézní kalendáře 
na rok 2021. 

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

9. Sbírky: 
• na TV Noe bylo odesláno: za farnost Bílovec 6.740 Kč, za far-

nost Velké Albrechtice 820 Kč, za farnost Bílov 1.350 Kč 
• na misie bylo odesláno: za farnost Bílovec 17.133 Kč, za far-

nost Velké Albrechtice 815 Kč, za farnost Bílov 530 Kč 
Děkujeme také za veškeré dary pro farnost! 

Vánoční pozdrav biskupů 

Vážení a milí přátelé,  

čas vánočních svátků tentokrát završuje letošní neobvyklý a zvlášť nároč-
ný rok. S upřímností Vám všem sdělujeme, že jsme na Vás během něj 
mysleli způsobem, který je nám, křesťanům vlastní: modlili jsme se za 
Vás. Jsme si vědomi, že na každého z Vás nějak dopadá tíha epidemie a 
vládních opatření. Styl života se změnil nám všem. Nechceme hned tvrdit, 
že změna nastala pouze k horšímu. Uvědomili jsme si, díky všem omeze-
ním, že náš vlastní život může mít i skromnější a střídmější podobu. Sou-
cítíme se všemi nemocnými, bolí nás ztráty životů těch, kteří chorobě 
podlehli, a toužíme potěšit dobrým slovem všechny jejich blízké a pozů-
stalé. Vysoce oceňujeme nasazení zdravotníků a všech, kteří bojují s epi-
demií. Jim projevujeme vděčnost a za všechny se modlíme. 



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 

Vánoční svátky s sebou nesou i krásnou tradici: účast na půlnoční mši. 
Nyní se ocitáme v situaci, kdy pravděpodobně nebude možné, z důvodů 
již zmíněných opatření, aby tyto bohoslužby navštívili všichni, kteří byli 
zvyklí na ně na Štědrý den chodívat a ve všech kostelích, které si oblíbili. 
Duchovní v našich farnostech se budou snažit kromě půlnočních, v rámci 
dovoleného a možného, během vánočních svátků otevřít kostely pro indi-
viduální návštěvu betlémských jesliček, ke slyšení vánočního slova či du-
chovní hudby. V žádném případě Vás nechceme připravit o vše neodděli-
telně patřící ke slavení Vánoc, ke Štědrému dni a jeho noci. Zároveň by-
chom byli neradi, aby nynější situace oslabila duchovní základ těchto 
svátků. Dítě v jesličkách život nejenom symbolizuje, ale přímo nám jej 
přináší a dává. V Betlémě se rodí naděje, spása, radost z Boží lásky ke 
všem lidem. V Betlémě se rodí také naše láska a pozornost k druhým a 
jejich k nám. Kdy jindy bychom měli toto poselství vnímat více než na 
konci roku plného strachu a nejistoty? Proto Vás zveme k jesličkám a do 
kostelů, zveme Vás, abyste i přes přísná opatření a při jejich zachování 
oslavili Vánoce spolu s námi! Při této příležitosti se ptejme nejen na to, co 
nám letošní rok vzal, ale také co nám dal: například poznání, že v každém 
z nás je skryté dobro, které chce Bůh plně rozvinout. Každopádně zde pla-
tí, že kdo hledá odpověď, nalezne ji. 

Prosíme, přijměte od nás na závěr tohoto pozdravu přání pokoje a radosti, 
Božího požehnání. Je určeno Vám i Vašim drahým blízkým, především 
Vašim rodinám, a obzvláště všem trpícím, nemocným a opuštěným. Ze 
srdce Vám na Bohu vyprošujeme i jeho ochranu a pomoc do nového roku 
2021. 

 

V úctě Vás zdravíme 

Římskokatoličtí biskupové Čech, Moravy a Slezska a řeckokatolický 
apoštolský exarcha 

 

21. prosince 2020 


