Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice

č. 6 (28)

Týdeník

7. února 2021

Pořad bohoslužeb
(od 7. do 14. února 2021)
Neděle 7. 2.
7:30 Velké Albrechtice
9:00 Bílovec
10:30 Bílov

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

Pondělí 8. 2.
18:00 Bílovec

Pondělí 5. týdne v mezidobí
- bohoslužba slova

Úterý 9. 2.
18:00 Bílovec

Úterý 5. týdne v mezidobí
- za farníky

Středa 10. 2.
18:00 Bílovec

Středa 5. týdne v mezidobí
- za Martu a Josefa Hruškovy

Čtvrtek 11. 2.
18:00 Bílovec

Svátek Panny Marie Lurdské
- za † strýce Vladimíra

Pátek 12. 2.
18:00 Bílovec

Pátek 5. týdne v mezidobí
- za Boženu Richtárovou, Anežku Vaňkovou
a jejich rodiny

Sobota 13. 2.
18:00 Bílovec

Sobota 5. týdne v mezidobí
- za † Evu Krainovou a Ryndovou

Neděle 14. 2.
7:30 Velké Albrechtice
9:00 Bílovec
10:30 Bílov
10:30 Bílovec

6. neděle v mezidobí
- za † otce Leo Vecha
- na poděkování za 70 let života
- bohoslužba slova
- za Čestmíra Vajdu, za celou živou a zemřelou rodinu (úmysl ze Staré Vsi u Bílovce)

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.

Ve čtvrtek 11. února slavíme svátek Panny Marie Lurdské
a světový den nemocných. Při mši svaté v Bílovci se bude
udělovat svátost pomazání nemocných. Tuto svátost mohou
jednou v roce přijmout všichni, kteří dosáhli věku šedesáti
let, i když nepociťují vážné zdravotní komplikace (protože
samo stáří je vnímáno jako vážný stav). Mohou ji přijmout
i lidé v dlouhodobě vážném fyzickém či psychickém stavu.
Udělení této svátosti by měla předcházet svátost smíření,
pokud je jí nemocný schopen.

4.

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

5.

Stavební práce na faře jsou u konce. Teď už čekáme na do-

dávku 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 bývalé knihovny. Rekonstrukce si vyžádá náklady ve výši cca 1.650.000 Kč.
6.

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

7.

Ve farním lístku máme výsledky letošní Tříkrálové sbírky.

8.

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

Tříkrálové pokladničky jsou sečteny
Na tomto místě vás každoročně informujeme o výsledku Tříkrálové sbírky.
Ne jinak je to i letos, i když samotná
sbírka probíhala a stále probíhá jinak. Do poslední chvíle jsme věřili, že za vámi budeme moci přijít osobně, popřát vám Boží požehnání v novém roce a poprosit o finanční příspěvek na naše záměry.
Epidemiologická situace a vládní opatření však naše setkání s vámi
neumožnila. Novinkou proto letos byly tzv. statické pokladničky,
které jsme mohli umístit v obchodech, na úřadech, poštách, lékárnách, kostelích… Děkujeme všem, kteří nám umístění pokladniček
umožnili i vám všem, kdo jste si cestu k pokladničce našli a svým
finančním příspěvkem nás podpořili.

Další novinkou letošní sbírky je on-line koleda.
Na našich webových stránkách – www.studenka.charita.cz můžete
přivítat virtuální Tři krále a zazpívat si s nimi koledu, přijmout online požehnání a také přispět do on-line kasičky a to až do 30. dubna. Průběžně zde také zveřejňujeme výnos on-line kasičky. Ta
k dnešnímu dni činí 142 623 Kč.
Věřte, že si veškeré vaší podpory vážíme a ze srdce vám děkujeme.
Jarmila Pomikálková

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2021

obec

počet zapečetěných
pokladniček

sbírka

sbírka 2021

Studénka

31

2020
214 151

87 469

Bartošovice

6

37 595

22 026

Bravantice

4

17 599

9 455

Slatina

6

20 559

9 293

Tísek

3

39 592

27 698

Bílov

1

7 071

2 655

Bílovec+Vyškovice + Lubojaty

26

170 095

34 985

Albrechtičky

6

32 829

22 775

Stará Ves n.Ondřejnicí,Košatka

4

113 814

32 447

Pustějov

3

44 560

25 210

Mošnov

3

22 919

8 814

Kateřinice

2

24 755

8 044

Petřvald

4

67 732

17 388

Trnávka

2

24 610

5 743

Velké Albrechtice

4

30 271

9 367

Bítov

2

20 383

7 307

107

888 535

330 676

celkem

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

