
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 3 (25) 

Neděle 17. 1.  

  7:30 Velké Albrechtice     

  9:00  Bílovec 

10:30  Bílov 

10:30 Bílovec 

   

Pondělí 18. 1.  

 

18:00 Bílovec 

 

Úterý  19. 1.  

18:00  Bílovec 

 

Středa 20. 1. 

18:00 Bílovec 

 

Čtvrtek 21. 1. 

18:00 Bílovec 

 

2. neděle v mezidobí 

-  

- za živou a † rodinu Krejčí  

- bohoslužba slova 

- za nemocnou osobu 

 

Památka Panny Marie, Matky jednoty  

křesťanů  

-  bohoslužba slova 

 

Úterý 2. týdne v mezidobí  

- za farníky 

  

Středa 2. týdne v mezidobí  

- na jistý úmysl 

 

Památka sv. Anežky, panny a mučednice  
- za sourozence a jejich rodiny 

 

Týdeník 17. ledna 2021  

Pořad bohoslužeb 

(od 17. do 24. ledna 2021) 



Pátek  22. 1.  

18:00 Bílovec 

 

Sobota 23. 1.    

18:00 Bílovec 

 

Neděle 24. 1.  

  7:30 Velké Albrechtice     

  

 

  9:00  Bílovec 

10:30  Bílov 

Pátek 2. týdne v mezidobí  

- rodinu Bambasovu 

 

Sobota 2. týdne v mezidobí  

- za živou a † rodinu Vajbarovu a Řeháčkovu  

 

3. neděle v mezidobí 

-za Hildegardu a Miroslava Teichmanových, 

dceru Alici, Bohumila Kunce, rodinu Schen-

kovu a sestru Adélu  
- na poděkování za 80 let života  
-  

1. Podle usnesení Vlády ČR povolený počet osob na bohosluž-
bách do 22.1.2021 je 10% kapacity kostela. Pro naše farnosti 
to znamená: v kostele v Bílovci – 30 osob, v kostele ve Vel-
kých Albrechticích – 13 osob, v kostele v Bílově - 8 osob. 

2. Po dobu omezeného počtu osob na bohoslužbách bude se po-
dávat svaté přijímání v kostele v Bílovci také po mší sv. (cca 
9.50-10.00 hod.) 

3. V pondělí si v církvi připomínáme Pannu Marii, Matku jedno-
ty křesťanů. 

4. Od 18. do 25. ledna budeme prožívat Týden modliteb za jed-
notu křesťanů. Téma nadcházejícího týdne: „Zůstaňte v mé 
lásce, a ponesete hojné ovoce“.  

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

6. Výnos se sbírky z neděle 24. ledna bude náležet Českému ka-
tolickému biblickému dílu.  

7. V pondělí 4.1.2021 začala rekonstrukce fary v Bílovci. 
V přízemi ze dvou místnosti (aktuálně kancelář a učebna) 
vznikne sál s kuchyňským koutem, dále WC a záchodové 
předsíně odděleně pro může a ženy, předsíň a kancelář. 
V 2. NP byt pro kněze o dispozici 2+1 (dvě obytné místnos-

Farní oznámení  



ti, samostatná kuchyň, koupelna, předsíň). Po dobu rekon-
strukce (asi do března 2021) kancelář se přesune do kni-
hovny a pro modlitební setkání bude možné použit pouze 
místnost nad knihovnou, v provozu bude také WC vedle 
knihovny. Rekonstrukce si vyžádá náklady ve výši cca 
1.600.000 Kč 

8. Letošní Tříkrálovou sbírku můžete podpořit bankovním převo-
dem, online kasičkou na webové stránce 
www.trikralovasbirka.cz , QR platbou (kód ve farním lístku a 
na nástěnkách), nebo vhozením hotovosti do pokladničky 
v kostele v Bílovci, v kostele ve Velkých Albrechticích, 
v kostele v Lubojatech nebo ZŠ ve Staré Vsi. 

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

10. Po dobu 5. stupně ProtiEpidemického Systému „PES“ nebude 
probíhat výuka náboženství. 

11. Děkujeme také za veškeré dary pro farnost nebo rekonstrukci 
fary! 

Vážení přátelé,  

do poslední chvíle jsme věřili, že se s vámi se všemi znovu osobně setká-
me při Tříkrálové sbírce. Koledníci mají vyžehlené obleky, připravené 
dárky. O to více nás mrzí, že nám současná epidemiologická situace osob-
ní koledu neumožňuje.  

Přejeme vám proto alespoň tímto způsobem vše dobré v novém roce. Ta-
ké letos vás prosíme o podporu naší charity. Výtěžek z Tříkrálové sbírky 
je pro nás velmi důležitý. Jen díky vaší štědrosti jsme v minulém roce 

Tříkrálová sbírka 2021 



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 

mohli zakoupit nové zdravotnické pomůcky do půjčovny, podpořit děti ve 
volnočasových aktivitách a financovat projektovou dokumentaci k nové 
charitní budově. Nic z toho bychom bez vaší podpory nezvládli. Děkuje-
me.  

Na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz je pro vás jako malé po-
děkování připravena koleda online. Na webových stránkách Charity 
Studénka https://studenka.charita.cz se zase dozvíte více o naší činnosti a 
využití Tříkrálové sbírky.  

Finančně můžete letos Tříkrálovou sbírku podpořit 
takto:  

• bankovním převodem  

číslo účtu Tříkrálové sbírky je: 66008822/0800,  
VS Charity Studénka je 77708015  
 
• online kasičkou na webové stránce: 
www.trikralovasbirka.cz  

• QR platbou:  

• vhozením hotovosti do pokladničky, které najdete na těchto místech:  

 - kostel sv. Mikuláše v Bílovci 

 - kostel sv. Jiří v Lubojatech  

 - Základní škola ve Staré Vsi  

Děkujeme za vaši štědrost! 

Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bu-
de v katolické církvi po celém světě slavit jako neděle Božího slova. 
ČBK proto přesunula sbírku na biblický apoštolát na tuto neděli, 
tedy na 24. 1. 2021  

Sbírka 24.1.2021 - na podporu biblického apoštolátu 


