Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice

č. 5 (27)

Týdeník

31. ledna 2021

Pořad bohoslužeb
(od 31. ledna do 7. února 2021)

Neděle 31. 1.
7:30 Velké Albrechtice
9:00 Bílovec
10:30 Bílov
10:30 Bílovec

4. neděle v mezidobí
- za † Stanislava Křivánka
- za živou a † rodinu Lukášovu, Vajdovu,
Michel a Pokok
- bohoslužba slova
- za Miroslava Dluhoše a Jana Pělu, manželku a syna

Pondělí 1. 2.
18:00 Bílovec

Pondělí 4. týdne v mezidobí
- bohoslužba slova

Úterý 2. 2.
14:00 Bílovec
18:00 Bílovec

Svátek Uvedení Páně do chrámu
- pohřeb: † Oldřich Krčmář
- za farníky

Středa 3. 2.
18:00 Bílovec

Památka sv. Blažeje
- za dceru Martu, děti a manžela
(po mší sv. svatoblažejské požehnání)

Čtvrtek 4. 2.
18:00 Bílovec

Čtvrtek 4. týdne v mezidobí
- za zemřelou osobu

Pátek 5. 2.
18:00 Bílovec

1. pátek v měsíci
- za členy živého růžence

Sobota 6. 2.
18:00 Bílovec

Památka sv. Pavla Mikiho a jeho druhů
- na jistý úmysl

Neděle 7. 2.
7:30 Velké Albrechtice

5. neděle v mezidobí
- na poděkování za dar 50 let společného života
- za živou a zemřelou rodinu Hertlovu, Orlíkovu, Štelarovu a † Josefa Orlíka
- za † Stanislava a Marii Snopovi a duše
v očistci

9:00 Bílovec
10:30 Bílov

Farní oznámení
1.

Podle usnesení Vlády ČR nouzový stav je prodloužen do 14.2.2021.
Zatím povolený počet osob na bohoslužbách je 10% kapacity kostela. Pro naše farnosti to znamená: v kostele v Bílovci – 30 osob,
v kostele ve Velkých Albrechticích – 13 osob, v kostele v Bílově 8 osob.

2.

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

3.

Na podporu biblického apoštolátu se vybralo:
•

v Bílovci – 5.528 Kč

•

ve Velkých Albrechticích – 660 Kč

•

v Bílově – 400 Kč

4.

V úterý slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnice). Mše sv. v Bílovci s žehnáním svíček a průvodem v 18.00
hod.

5.

Ve středu si připomínáme svatého Blažeje, biskupa a mučední-

ka, ochránce před nemocemi horních cest dýchacích. Po mši svaté
v Bílovci se bude udělovat Svatoblažejské požehnání.
6.

V pátek máme 1. pátek v měsíci. Po mši svaté bude adorace k Srdci
Ježíšovu .

7.

Tento týden končí stavební práce na faře. Teď už budeme čekat
na dodávku podlahových krytin, dveří, kuchyni a konečnou výmalbu. Závěr rekonstrukce se předpokládá na konec března. Po
tuto dobu kancelář je v bývalé knihovně a pro modlitební setkání je možné použit pouze místnost nad knihovnou, v provozu je
také WC vedle knihovny. Rekonstrukce si vyžádá náklady ve
výši cca 1.600.000 Kč. Pokud je to možné upřednostňujeme telefonický kontakt.

8.

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

9.

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

10.

Děkujeme za veškeré dary pro farnost nebo rekonstrukci fary a také
za úklid fary!

Litanie pro čas pandemie nemoci Covid-19
Pravý Bože a pravý Člověče, skutečně přítomný v této Nejsvětější svátosti,
– klaníme se Ti, Pane.
Náš Spasiteli, Bože-s-námi, věrný a oplývající milosrdenstvím,
– klaníme se Ti, Pane.
Králi a Pane celého stvoření a dějin,

– klaníme se Ti, Pane.

Vítězi nad hříchem a nad smrtí,

– klaníme se Ti, Pane.

Příteli člověka, vzkříšený z mrtvých a stojící po pravici Otce, – klaníme se Ti, Pane.
Jednorozený Synu Otce, který jsi sestoupil z nebe pro naši spásu, – věříme v Tebe, Pane.
Nebeský Lékaři, který se skláníš k naší ubohosti,

– věříme v Tebe, Pane.

Obětovaný Beránku, který se vydáváš, abys nás vykoupil ze zlého,
– věříme v Tebe, Pane.
Dobrý Pastýři, jenž dáváš život za ovce stáda, které miluješ,

– věříme v Tebe, Pane.

Živý Chlebe a Léku nesmrtelnosti, který nám dáváš život věčný, – věříme v Tebe, Pane.

Z moci Satana a svodů světa

– vysvoboď nás, Pane.

Z pýchy a naivního domnění, že můžeme jednat bez Tebe,

– vysvoboď nás, Pane.

Z klamavého strachu a úzkostných obav

– vysvoboď nás, Pane.

Od nevěry a rozdělení

– vysvoboď nás, Pane.

Od tvrdosti srdce a neschopnosti milovat

– vysvoboď nás, Pane.

Od každého zla, které sužuje lidstvo,

– zachraň nás, Pane.

Od hladu, bídy a sobectví

– zachraň nás, Pane.

Od nemocí, epidemií a strachu z bližního

– zachraň nás, Pane.

Od zničujícího zoufalství, nelítostných zájmů a násilí

– zachraň nás, Pane.

Od klamání, špatných informací a manipulace svědomí

– zachraň nás, Pane.

Pohleď na svou Církev, která prochází pouští,

– potěš nás, Pane.

Pohleď na lidstvo, vyděšené strachem a úzkostí,

– potěš nás, Pane.

Pohleď na nemocné, umírající a všechny sklíčené osamoceností,

– potěš nás, Pane.

Pohleď na lékaře a zdravotníky, vyčerpané námahou,

– potěš nás, Pane.

Pohleď na politiky a odpovědné osoby, nesoucí tíhu rozhodování, – potěš nás, Pane.
V hodině zkoušky a zmatku

– dej nám svého Ducha, Pane.

V pokušení a naší lidské křehkosti

– dej nám svého Ducha, Pane.

V zápase se zlem a hříchem

– dej nám svého Ducha, Pane.

Při hledání skutečného dobra a opravdové radosti

– dej nám svého Ducha, Pane.

V rozhodnutí zůstat s Tebou a ve Tvém přátelství

– dej nám svého Ducha, Pane.

Když nás tíží hřích,

– otevři nás naději, Pane.

Když hněv uzavírá naše srdce,

– otevři nás naději, Pane.

Když nás navštěvuje bolest,

– otevři nás naději, Pane.

Když nás skličuje nezájem,

– otevři nás naději, Pane.

Až na nás bude doléhat smrt,

– otevři nás naději, Pane.

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

