
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č.  3 

Neděle 16. 8. 
  7:30  Velké Albrechtice  
  9:00  Bílovec 
10:30  Bílov 
10:30  Stará Ves 
 
 
 
Pondělí 17. 8. 
19:00  Bílovec 
 
Úterý 18.8.  
7:00  Bílovec 
 
Středa 19.8. 
19:00 Bílovec 
 
Čtvrtek 20.8. 
 
19:00 Bílovec 
 
 

20. neděle v mezidobí 
za Alici a Václava Černých a vnuka Davida 
za † Libuši Juřenovou a rodinu 
bohoslužba slova  
za Jaroslava a Miroslavu Stavovských,  
snachu Alenu, za Čestmíra Vajdu a celou 
živou a  zemřelou rodinu 
 
Pondělí 20. týdne v mezidobí  
bohoslužba slova 
 
Úterý 20. týdne v mezidobí  
za farníky 
 
Středa 20. týdne v mezidobí  
za † rodiče z obou stran 
 
Památka sv. Bernarda, opata a učitele 
církve 
za obrácení a uzdravení 
 
 

Týdeník 16. srpna 2020 

Pořad bohoslužeb 

(od 16. do 23. srpna) 



Pátek 21.8. 
19:00 Bílovec 
 
 
Sobota 22.8. 
19:00 Bílovec 
 
Neděle 23.8. 
  7:30  Velké Albrechtice  
  9:00  Bílovec 
10:30  Bílov 
10:30  Stará Ves 

Památka sv. Pia X., papeže  
za Viléma Struže, Annu Nezdařilovou,  
bratry a živou a zemřelou rodinu 
 
Památka Panny Marie Královny  
na jistý úmysl 
 
21. neděle v mezidobí 
za † Simonu Navedlovou  
za rodinu Bambasovu 
 
bohoslužba slova 

Tak praví Hospodin: „Šetřte práva a jednejte podle spravedlnosti, neboť 
se již blíží má spása, již se ukáže má spravedlnost.  
Cizince, kteří lnou k Hospodinu tím, že mu slouží a milují jeho jméno, že 
jsou jeho služebníky, a všechny, kteří zachovávají sobotu bez znesvěcení 
a lpí na mé smlouvě, ty přivedu na svou svatou horu a dám jim radost ve 
svém domě modlitby. Jejich celopaly a žertvy mi budou potěšením na ol-
táři; neboť můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny náro-
dy.“ 
 

1. čtení Iz 56,1.6-7 

Nedělní liturgie 

Farní oznámení 

1. Každé pondělí (mimo slavností a doporučené svátky) bude v kostele v 
Bílovci sloužena bohoslužba slova. 

2. Každou středu po mši sv. se koná na faře modlitební setkání. 

3. V pátek po mši sv. tichá adorace do 20.00 hod. 

4. V neděli 23.8 přijede do naších farností novokněz P. Michal Kren-
želok, farní vikář ve farnosti Odry. Bude sloužit všechny nedělní bo-
hoslužby a po mších svatých udělovat novokněžské požehnání. 

5. Příspěvky do farního lístku nebo informace do ohlášek posílejte nejpozdě-
ji do středy, toho kterého týdne.  



Bratři! Vám, bývalým pohanům, říkám: Já jako apoštol pohanů vykoná-
vám svou službu s velikou pečlivostí. Chtěl bych tím vzbudit žárlivost u 
svých krajanů a aspoň některé z nich zachránit. To, že byli vyloučeni, při-
neslo světu smíření s Bohem. Co teprve bude znamenat, až budou znova 
přijati? To bude úplné vzkříšení z mrtvých! Když totiž Bůh někomu něco 
daruje nebo když někoho povolá, je to neodvolatelné. Vy jste se kdysi 
chovali k Bohu odmítavě, ale nyní se vám dostalo milosrdenství, protože 
židé odmítli přijmout víru. Stejně tak se oni chovají nyní odmítavě, proto-
že vám se dostává milosrdenství, aby se ho potom dostalo také jim. Bůh 
totiž dopustil, že všichni upadli do neposlušnosti, aby všem prokázal mi-
losrdenství. 

Evangelium Mt 15,21-28 

Zpěv před evangeliem 

Ježíš odešel z Genezareta a odebral se do tyrského a sidónského kraje. A 
tu z toho kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela: „Smiluj se nade 
mnou, Pane, synu Davidův! Moje dcera je krutě posedlá.“ Ale on jí neod-
pověděl ani slovo. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili ho: „Pošli ji 
pryč, vždyť za námi křičí.“ Odpověděl: „Jsem poslán jen k ztraceným ov-
cím domu izraelského. “Ona mezitím přišla, klaněla se mu a prosila: 
„Pane, pomoz mi!“ On jí však odpověděl: „Není správné vzít chléb dětem 
a hodit ho psíkům.“ Ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí kousky, 
které padají ze stolu jejich pánů.“ Nato jí řekl Ježíš: „Ženo, jak veliká je 
tvá víra! Ať se ti stane, jak si přeješ.“ A od té chvíle byla její dcera zdra-
vá. 

Aleluja. Ježíš hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval mezi 
lidem každou nemoc. Aleluja.  

2. čtení Řím 11,13-15.29-32 

Bože, buď milostiv a žehnej nám, – ukaž nám svou jasnou tvář, – kéž se 
pozná na zemi, jak jednáš, – kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ. 
Nechť se lidé radují a jásají, – že soudíš národy spravedlivě – a lidi na ze-
mi řídíš. 
Ať tě, Bože, velebí národy, – ať tě velebí kdekterý národ! – Kéž nám Bůh 
žehná, – ať ho ctí všechny končiny země!  

Žalm: Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ! 



PONDĚLÍ 17. 8. 
Ez 24,15-24    Mt 19,16-22 
Osobní bolest ze ztráty ženy je zde ztotožněna s bolestí celé společnosti, s 
odloučením od Hospodina. Dovedu soucítit s tím, kdo se mi svěří, dovedu 
snášet statečně těžkosti doby? 
 
ÚTERÝ 18. 8. 
Ez 28,1-10    Mt 19,23-30 
Bohatství zastínilo touhu po Hospodinu a srdce zpyšnělo. Ti, kdo se staví 
na místo Boha, na své povýšené chování doplatí. I dnes… 
 
STŘEDA 19. 8. 
Ez 34,1-11    Mt 20,1-16 
Pastýři, kteří nedbají o to, co jim bylo svěřeno, vystavují stádo nebezpečí. 
Vidíme však naději: Hospodin jim je odebere – a sám se svých věrných 
ujme! 
 
ČTVRTEK 20. 8. 
Ez 36,23-28    Mt 22,1-14 
Nemáme i my kvůli nadbytku srdce kamenné? Následování Hospodina a 
jeho lásky a soucítění, dokáže srdce zcitlivět a zjemnit. Nebraňme se to-
mu… 
 
PÁTEK 21. 8. 
Ez 37,1-14    Mt 22,34-40 
Jedno ze starozákonních čtení o vigilii Veliké noci. Nevíme jak, ale ožive-
ní spolu s Kristem je příslibem! Toužíme vyjít „ze svých hrobů“? 
 
SOBOTA 22. 8. 
Ez 43,1-7a    Mt 23,1-12 
Nové nádvoří, zaplněné Boží přítomností… Tento příslib je naplněn v 
Kristově církvi. Kéž to tak cítíme! 
 
NEDĚLE 23. 8. 
21. neděle v mezidobí 
Iz 22, 19-23  Řím 11, 33-36  Mt 16, 13-20 
 

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 

Texty k rozjímání na tento týden 


