
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 10 (32) 

Neděle 7. 3.    
  7:30 Velké Albrechtice     
   
 9:00  Bílovec 
10:30  Bílov 
 
14:30 Bílovec 
 
Pondělí 8. 3.   
18:00 Bílovec 
 
Úterý  9. 3.   
18:00  Bílovec 
 
Středa 10. 3.  
18:00 Bílovec 
 
Čtvrtek 11. 3.  
18:00 Bílovec 
 

3. neděle postní 
- za †  Bedřicha Rychtára a manželku a 
za Jaroslava Podolského a manželku 
- za Petru Kvitovou 
- za Boží ochranu a dar zdraví pro nemocné-
ho Pavla Šamaje 
- křížová cesta 
 
Pondělí 3. postního týdne  
 - bohoslužba slova 
 
Úterý 3. postního týdne  
- za farníky 
 
Středa 3. postního týdne  
- za dceru Janu, její rodinu a bratra Vojtěcha 
 
Čtvrtek 3. postního týdne  
- za † P. Rudolfa Weintritta 
 

Týdeník 7. března 2021  

Pořad bohoslužeb 

(od 7. do 14. března 2021) 



Pátek  12. 3.   
18:00 Bílovec 

Sobota 13. 3.    
18:00 Bílovec 

Neděle 14. 3.  
  7:30 Velké Albrechtice   
  9:00  Bílovec 

10:30  Bílov 
10:30  Bílovec 
14:30 Bílovec 

Pátek 3. postního týdne 
- za †  Anežku Škrobánkovou a živou rodinu

Sobota 3. postního týdne 
- za Oldřicha Lindovského a rodiče

4. neděle postní
- za † manžele Šafránkovy
- za † Jaromíra Ocáska, manželku a bratra 
Viléma 
- bohoslužba slova
- za ministranty z obou stran
- křížová cesta

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. V pátek po mši svaté bude tichá adorace.

3. V neděli ve 14:30 zveme do kostela v Bílovci ke společné modlitbě
křížové cesty.

4. Kancelář je už přemístěná do nových prostor, společenství se mo-
hou setkávat v bývalé knihovně, WC je v provozu vedle bývalé kni-
hovny.

5. Z důvodu epidemiologické situace nebude probíhat výuka náboženství.

6. Rekonstrukce si vyžádá náklady ve výši cca 1.700.000 Kč. Děkuje-
me za veškeré dary pro farnost nebo rekonstrukci fary a také za úklid
fary!

7. Nevíte, co s nepotřebnými brýlemi. Darujte je! Do poloviny dubna mů-
žete darovat brýle pro Afriku. V kostele svatého Mikuláše na bočním
oltáři Svaté Anny je krabička, do které můžete darovat nepoužívané či
nepotřebné dioptrické či nedioptrické brýle, dioptrická skla či obaly na
brýle.

„Například v Keni jsou brýle tak nákladnou záležitostí, 
že se jejich hodnota rovná ročnímu platu“. 

Farní oznámení 



V kronice farnosti Bílovce jsme našli informace 
o kněžích, kteří mají  pocházejí z Bílovce. 
 
Prvním z nich je P. Rudolf Weintritt, který 
sloužil v kostele svatého Mikuláše v Bílovci  
11. července 1926 primiční mši svatou.  
Ve čtvrtek bude sloužena mše svatá k 43. výročí 
jeho úmrtí. 
 
Narozen   1903,  
Vysvěcen na kněze  1926 v Olomouci 
Zemřel   11. 3. 1978 v Eisenstadt 
   (Rakousko) 
Pohřben   v Au am Leitaberge  
   (Rakousko) 
Působení:   
1926 – 1930 (kaplan Tatenice) 
1930 - ? (Moravská Třebová) 
1946 (farář Potštát) 
1947- ? (provizor Milovany, Zigartice) 
? - ? Hof am Leitaberge (Rakousko) 
 

Hrob otce Rudolfa  
v  Au am Leitaberge. 

 
Otec Rudolf s dětmi   

u 1. svatého přijímání  
v Hof am Leitaberge. 

 

P. Rudolf Weintritt 



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 

Slovo apoštolského administrátora  

 
k zpřísněným opatřením nouzového stavu 

 
Milí bratři a sestry,  
 
s přáním Pánova pokoje vás všechny srdečně zdravím!   
 
Rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 1. března 2021 zpřísňují ně-
která opatření v boji proti pandemii. Omezení dotýkající se bohoslužeb 
zůstávají stejná jako v předchozích týdnech: Obsazenost maximálně 10% 
kapacity, povinnost užívat respirátory nebo zdravotnické roušky, dodržo-
vat rozestupy 2 metry, desinfekce rukou, omezení společného zpěvu. Na-
léhavě vás žádám, abychom tato opatření důsledně dodržovali. Važme si 
toho, že se dále můžeme setkávat, byť v omezené míře. Obcházení a nere-
spektování opatření není uměním ani hrdinstvím, ale naopak hazardem s 
lidskými životy. 
 
Zvláště chci připomenout a požádat vás, abyste při svatém přijímání přijí-
mali eucharistii na ruku. Není to výraz neúcty ke Kristu, ale vyjádření 
úcty a respektu k práci těch, kteří v nemocnicích bojují o každý lidský ži-
vot.  
 
Dále se spojujme v modlitbě posvátného růžence na úmysl ukončení pan-
demie každý den večer ve 20.00 hodin, jak jsme k tomu vybídli už dříve 
spolu s ostatními biskupy. S důvěrou a nadějí v Boží pomoc a jeho milosr-
denství prosme o přímluvu patronku diecéze svatou Hedviku a  také bla-
hoslaveného P. Richarda Henkese.  
 
Také já na vás pamatuji v modlitbě a žehnám. 
 
+ Martin David 
apoštolský administrátor 
 
V Ostravě 27. 2. 2021 


