Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice

č. 8 (30)

Týdeník

21. února 2021

Pořad bohoslužeb
(od 21. do 28. února 2021)
Neděle 21. 2.
7:30 Velké Albrechtice
9:00 Bílovec
10:30 Bílov
14:30 Bílovec

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

Pondělí 22. 2.
18:00 Bílovec

Svátek Stolce svatého Petra
- za farníky

Úterý 23. 2.
18:00 Bílovec

Úterý 1. postního týdne
- za † Miladu Rožnovskou, živou a † rodinu

Středa 24. 2.
18:00 Bílovec

Středa 1. postního týdne
- za živou a † rodinu Jarošovu, Arátorovu
a Guznarovu

Čtvrtek 25. 2.
18:00 Bílovec

Čtvrtek 1. postního týdne
- za † Annu Meleckou, manžela a živou
rodinu

Pátek 26. 2.
18:00 Bílovec

Pátek 1. postního týdne
- za + Václava Rajdu, rodiče a duše v očistci

Sobota 27. 2.
18:00 Bílovec

Sobota 1. postního týdne
- za † synovce Vojtěcha

Neděle 28. 2.
7:30 Velké Albrechtice
9:00 Bílovec
10:30 Bílov
10:30 Bílovec

2. neděle postní
- za živou a † rodinu Hubáčkovu
- za † Jindřicha Tvrdého k 1. výročí úmrtí
- bohoslužba slova
- za Jiřího Těžkého (úmysl ze Staré Vsi
u Bílovce)
- křížová cesta

14:30 Bílovec

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. Sbírka této neděle je určena na „Haléř sv. Petra“
4. Postní doba je nedílně spjata s pobožností křížové cesty. Ani stávající
vládní opatření nikomu nebrání, aby se ji pomodlil soukromě, ať již v
kostele, nebo i pod širým nebem. Na řadě míst ostravsko-opavské
diecéze se totiž kalvárská zastavení nacházejí i mimo chrámové prostory. Ke společné modlitbě křížové cesty zveme vždy v neděli
v 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 je 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 cela rodina je publikace doplněna příběhem pro děti i aktivitami pro celou
rodinu.

7. V pondělí je svátek Stolce svatého Petra. Mše svatá v 18 hodin bude sloužena za farníky.
8. V pátek po mši svaté bude tichá adorace do 19 hodin.
9. Stavební práce na faře jsou u konce. Tento týden se budou dělat
podlahové krytiny. Další týden kompletace elektro, kuchyně a konečna výmalba. Na dveře si počkáme nejméně do poloviny března.
Závěr rekonstrukce se předpokládá na konec března. Po tuto dobu kancelář je v bývalé knihovně a v provozu je také WC vedle
bývalé knihovny. Rekonstrukce si vyžádá náklady ve výši cca
1.700.000 Kč.
10. Na faře byly opravený vstupní dveře, už se dají lehce zavřít a dokonce
zamknout.
11. Po dobu 5. stupně ProtiEpidemického Systému „PES“ nebude probíhat
výuka náboženství.
12. Děkujeme za veškeré dary pro farnost nebo rekonstrukci fary a také za
úklid fary!

Poselství Svatého otce františka k postní době
„Teď jdeme do Jeruzaléma“ (Mt 20,18)
Postní doba – čas obnovení víry, naděje a lásky
Milé sestry a milí bratři,
když Ježíš svým učedníkům vysvětluje, že svým utrpením, smrtí a
zmrtvýchvstáním plní Boží vůli, zároveň jim odhaluje hluboký význam
svého poslání a zve je, aby se k němu připojili pro spásu světa.
Když se ubíráme postní cestou k velikonočním svátkům, připomínáme si
toho, který se „ponížil a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži“ (Flp
2,8). V této době obrácení obnovujeme svou víru, čerpáme z „živé vody“
naděje a otevřeným srdcem přijímáme Boží lásku, která nás přetváří v sestry a bratry v Kristu. O velikonoční noci obnovíme své křestní závazky, a
tak se skrze Ducha Svatého znovu zrodíme jako nové ženy a noví muži.
Cesta postní dobou, stejně jako cesta křesťanským životem, prochází světlem zmrtvýchvstání, které prozařuje city, postoje a rozhodnutí každého,
kdo chce jít za Kristem.
Podmínkou a důkazem našeho obrácení je půst, modlitba a almužna, jak
je hlásá Ježíš (srov. Mt 6,1–18). Cesta chudoby a odříkání (půst), pomoc a
láskyplný přístup ke zraněnému (almužna) a synovský rozhovor s Otcem
(modlitba) nám umožní vyjádřit upřímnou víru, živou naději a činorodou
křesťanskou lásku.

Postní almužna 2021
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