Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice

č. 11 (33)

Týdeník

14. března 2021

Pořad bohoslužeb
(od 14. do 21. března 2021)
Neděle 14. 3.
7:30 Velké Albrechtice
9:00
10:30
10:30
14:30

Bílovec
Bílov
Bílovec
Bílovec

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

Pondělí 15. 3.
15:00 Stará Ves
18:00 Bílovec

Pondělí 4. postního týdne
- pohřeb: † Marie Švecová
- bohoslužba slova

Úterý 16. 3.
18:00 Bílovec

Úterý 4. postního týdne
- za † MUDr. Miloslava Kokeše

Středa 17. 3.
18:00 Bílovec

Středa 4. postního týdne
- za † rodinu Jedličkovu

Čtvrtek 18. 3.
18:00 Bílovec

Čtvrtek 4. postního týdne
- za živou a † rodinu Bajerovu a Andreovu

Pátek 19. 3.
18:00 Bílovec

Slavnost svatého Josefa
- za Františku Hruškovou, manžela a † děti
s rodinami

Sobota 20. 3.
18:00 Bílovec

Sobota 3. postního týdne
- za † Josefa Lukáše, bratra, oboje rodiče
a duše v očistci

Neděle 21. 3.
7:30 Velké Albrechtice
9:00 Bílovec

4. neděle postní
- za farníky
- za † manžele Hermanovy, živou a † rodinu
Hermanovu
- za † syna
- křížová cesta

10:30 Bílov
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. V neděli ve 14:30 zveme do kostela v Bílovci ke společné modlitbě
křížové cesty.
3. V pátek po mši svaté bude tichá adorace.
4. V neděli 21. března bude pravidelní diecézní sbírka na TV NOE.
5. Z důvodu epidemiologické situace nebude probíhat výuka náboženství.
6. Příležitost ke svaté zpovědi před Velikonocemi bude na Květnou neděli. Ke svatosti smíření zveme vždy před mší svatou.

7. Nevíte, co s nepotřebnými brýlemi. Darujte je! Do poloviny dubna můžete 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“.

rekonstrukce fary v bílovci
Rok 2020 - 426.600 Kč (okna + zednické práce, drobné úpravy rozvodů
topení, internetu a TV) - uhrazeno z vlastních prostředků farnosti.
Rok 2021 - cca 1.700.000 Kč (přesnou částku ještě neznáme, protože konečna faktura bude vystavena po dodání dveří).
I. etapa rekonstrukce fary obsahovala výměnu elektroinstalace, rozvody
internetu a TV, snížení stropu v obytných místnostech, kanceláři a koupelnách, výměnu radiátorů, úpravu topení, vody a plynu, výměnu dveří a zárubní a výmalbu rekonstruované části.
V 1.NP vznikla nova společenská místnost vč. kuchyně a sociálního zázemí odděleně pro ženy a muže, a také kancelář.
V 2.NP – rekonstrukce bytů: dva byty 1+1 přestavěny na byt pro kněze o
dispozici 2+1 a druhá bytová jednotka o dispozici 1+0. Tyto dva byty mají
společnou kuchyň. V I. etapě byl rekonstruován pouze byt kněze.
Financování rekonstrukce fary v roce 2021:
484.000 Kč

vlastní prostředky farnosti

401.000 Kč

dary farníků (od listopadu 2020)

93.000 Kč

dar farnosti Velké Albrechtice

22.000 Kč

dar farnosti Bílov

700.000 Kč

zápůjčka z biskupství (farnost bude splácet cca 5 let od
dubna 2021)

Celková částka za opravy fary v letech 2020-2021 činí zatím 2.126.000
Kč, k této částce je třeba ještě připočítat nábytek do kanceláře a sálu.
Farnost podala žádost o příspěvek na I. etapu rekonstrukce fary ze Stavebního fondu biskupství ostravsko-opavského a v roce 2020 získala také příspěvek z MěÚ Bílovec na výměnu oken ve výší 40.000 Kč.
Děkujeme za veškeré dary na rekonstrukci fary a prosím nadále farníky o
přízeň. Dle finančních možnosti budeme v rekonstrukci pokračovat: druhá
bytová jednotka, chodby, další společné prostory pro farníky v křídle od
dvora, fasáda a klempířské prvky.

Společenská místnost

Kuchyně

Kancelář

Sociální zařízení

Byt kněze
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

