Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice

č. 7 (29)

Týdeník

14. února 2021

Pořad bohoslužeb
(od 14. do 21. února 2021)
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 † rodinu (úmysl ze Staré Vsi u Bílovce)

Pondělí 15. 2.
18:00 Bílovec

Pondělí 6. týdne v mezidobí
- bohoslužba slova

Úterý 16. 2.
18:00 Bílovec

Úterý 6. týdne v mezidobí
- za farníky

Středa 17. 2.
18:00 Bílovec

POPELEČNÍ STŘEDA
- za † Vojtěšku Václavíkovou, za † a živou
rodinu

Čtvrtek 18. 2.
18:00 Bílovec

Čtvrtek po Popeleční středě
- za nemocnou osobu

Pátek 19. 2.
18:00 Bílovec

Pátek po Popeleční středě
- za † rodinu Lazeckou a Doležalovu a duše
v očistci

Sobota 20. 2.
10:00 Bílovec
18:00 Bílovec

Sobota po Popeleční středě
- křest Stella Cendelínová
- na jistý úmysl

Neděle 21. 2.
7:30 Velké Albrechtice
9:00 Bílovec
10:30 Bílov

1. neděle postní
- za širokou žijící a † rodinu a duše v očistci
- na poděkování za životní jubileum
a ochranu do dalších let

Farní oznámení
1. 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 středu začíná postní doba. Popeleční středou vstupujeme
do čtyřicetidenního postního období, jehož smyslem je duchovní
očista člověka. Znamením popelce začíná 40-ti denní příprava na
velikonoční svátky. Zveme ve středu v 18 hodin do Bílovce na liturgii s udělováním popelce. Ve Velkých Albrechticích a v Bílově
udělování popelce se uskuteční při nedělní mši svaté 21. února.
Pamatujme, že Popeleční středa je dnem přísného půstu.

4. V postní době zveme k modlitbě křížové cesty. Základem je rozjímání
o Kristově utrpení a smrti na kříži. Při křížové cestě si připomínáme
vykupitelské dílo Ježíše Krista, který se pro nás stal člověkem, trpěl
za nás a byl za nás ukřižován. Ke společné modlitbě křížové cesty zveme vždy v neděli 14:30.
5. Také v letošním roce si můžete na bočním oltáři v kostele v Bílovci
vzít papírové krabičky, „postničky“ a po celou postní dobu do nich
můžete ukládat ušetřené peníze za požitky, které si v postní době
odřeknete.

6. V kostele v Bílovci bude k dispozici „Postní rodinná příprava na
Velikonoce k Roku Rodiny 2021“, kterou připravil p. Petr Kuník a
společenství manželů v Odrách. Jednotlivé úvahy se odvíjí od nedělního evangelia a věnuji se atributům lásky, jak jsou uvedeny v 13. kapitole listu sv. Pavla Korintským. Aby se mohla do přípravy zapojit celá
rodina je publikace doplněna příběhem pro děti i aktivitami pro celou
rodinu.
7. V pátek po mši svaté bude tichá adorace do 19 hodin.

8. V neděli 21. února se uskuteční každoroční sbírka nazvaná
"Svatopetrský haléř". U Svatopetrského haléře jde o výraz naší solidarity s celou Církví, kdy své prostředky svěřujeme papeži, který
je rozděluje nejvíce potřebným.
9. Stavební práce na faře jsou u konce. Teď už čekáme 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 bývalé knihovny. Rekonstrukce si vyžádá náklady ve výši cca
1.700.000 Kč.
10. Po dobu 5. stupně ProtiEpidemického Systému „PES“ nebude probíhat
výuka náboženství.
11. Děkujeme za veškeré dary pro farnost nebo rekonstrukci fary a také za
úklid fary!

Podávání svatého přijímání na ruku
V kostele v Bílovci - pokud jsou dvě osoby podávající sv. přijímání:
kněz, jáhen, akolyté - jedna osoba podává na ruku a druha do úst.
Zpravidla p. jáhen podává na ruku! Pokud podává pouze jedna osoba,
prosíme, aby ti, kdo chtějí přijmout do úst šli v průvodu jako poslední.
V zákristii můžete také nahlásit komu se má podávat bezlepkové hostie.

Jak přijímat na ruku:
Svatý Cyril Jeruzalémský, biskup a učitel
církve 4. století říká: „Přistupuj k přijímání, když si učinil levou rukou trůn
pravé, tak, že bude moci přijmout Krále.“ Jinde se píše, že se dlaně mohou položit přes sebe ve tvaru kříže a z té horní
vytvořit obětní misku, do které je Kristovo tělo položeno. Tou spodní rukou pak
Kristovo Tělo uchopím a vložím do úst.
Lidé, kteří pro přijetí Krista nemají obě
ruce volné (například proto, že se potřebují opírat o hůlku), nemohou na ruku
přijíat.
Roušku je potřeba si sundat ještě před tím, než mi kněz Kristovo Tělo na
ruku podá. Eucharistii nikam v dlani neodnáším, ale přijmu ji bezprostředně po té, co mi ji kněz podá. Tak jako kněz pečivě dbá, aby v misce
nezůstaly drobečky proměněného Těla, je třeba, aby i věřící po přijímání
zkontrolovali své dlaně, jestli tam nezůstal malý úlomek. Pokud ano, pak
je třeba ho nabrat konečkem prstu a také přijmout. I na ruku je možné přijímat s hlubokou úctou a zbožností jako to dělali křesťané v prvních generacích, kteří rozhodně nebyli méně zbožní.
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