
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 12 (34) 

Neděle  21. 3.    
  7:30 Velké Albrechtice     
  9:00  Bílovec 
 
10:30  Bílov 
14:30 Bílovec 
 
Pondělí 22. 3.   
18:00 Bílovec 
 
Úterý  23. 3.   
18:00  Bílovec 
 
Středa 24. 3.  
18:00 Bílovec 
 
Čtvrtek 25. 3.  
18:00 Bílovec 
 
Pátek  26. 3.   
18:00 Bílovec 

5. neděle postní 
- za farníky 
- za † manžele Hermanovy, živou a † rodinu 
Hermanovu  
- za † syna 
- křížová cesta 
 
Pondělí po 5. neděli postní  
 - bohoslužba slova 
 
Úterý po 5. neděli postní  
- za farníky 
 
Středa po 5. neděli postní  
- za † P. Adolfa Kretschmera  
 
Slavnost Zvěstování Páně 
- za všechny drahé zemřelé a duše v očistci  
 
Pátek po 5. neděli postní   
- za † Miroslava Bambase a živou rodinu  

Týdeník 21. března 2021  

Pořad bohoslužeb 

(od 21. do 28. března 2021) 



Sobota 27. 3.     
18:00 Bílovec 
 
 
 
Neděle 28. 3.   
  7:30 Velké Albrechtice    
  9:00  Bílovec 
10:30  Bílov 
10:30  Bílovec 
 
14:30 Bílovec 

Sobota po 5. neděli postní 
- Za Boženu a Rudolfa Andreovy, syny 
Zdeňka a Jiřího, vnučku Zdeničku a rodiny 
z obou stran  
 
Květná (Pašijová) neděle 
- za Otu Kleina, jeho rodinu a duše v očistci  
- za † manžely Josefa a Marii Lindovské  
- bohoslužba slova  
- za Vlastu Džupinovou a rodiče  
(úmysl ze Staré Vsi)  
- 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. Sbírka dnešní neděle byla určena na podporu TV NOE. 

3. V neděli ve 14.30 zveme do kostela v Bílovci ke společné modlitbě 

křížové cesty. 

4. Ve středu po mši sv. (cca v 18.30) zveme na setkání na faru do Bí-

lovce rodiče děti, které se připravuji na 1. svaté přijímání.  

5. Ve čtvrtek slavíme slavnost Zvěstování Páně. 

6. V pátek po mši svaté bude tichá adorace. 

7. Z důvodu epidemiologické situace neprobíhá výuka náboženství. 

8. Příležitost ke svaté zpovědi před Velikonocemi bude na Květnou 

neděli (po křížové cestě) od 15.00 do 17.00 hod. Budou přítomní 

dva zpovědnici (P. Piotr Marek Kowalski a P. Dariusz Jedrzejski). 

Ke svatosti smíření zveme také před každou mší svatou. V období 

velikonočního tridua (Zelený čtvrtek – Bílá sobota) se zpovídat ne-

bude. 

9. 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  



Bratři a sestry, 

27. března 2021 

začne sčítání lidu, které 

bylo naposledy před 

deseti lety. Tak jako 

minule, i tentokrát bu-

de odpověď na otázku 

příslušnosti k nábožen-

ské víře a příslušnosti 

k církvi dobrovolná. 

Z pohledu kato-

lické církve je přísluš-

nost k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl v církvi katolické po-

křtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána do církevních matrik.  

Za posledních sto let prošla evidence náboženského vyznání a pří-

slušnosti k církvi několika změnami, a nyní je dobrovolná. Česká biskup-

ská konference v roce 2020 publikovala statistický údaj, akceptovaný od-

bornou veřejností, který říká, že v České republice je v současnosti po-

křtěno v katolické církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43 % obyvatelstva. 

Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto Vás 

vyzýváme, abyste vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Vě-

řící – hlásící se k církvi, a pod tím napsali buď Římskokatolická církev 

nebo Řeckokatolická církev podle toho, které církve jste členem.  

Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím mé-

ně katolíků se ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. 

Stane se méně významným partnerem, s nímž se méně počítá a jehož hlas 

bude méně slyšet. Z minulého sčítání víme, že i když se téměř polovina 

obyvatel rozhodla na tuto otázku neodpovědět, státní úřady, média i spole-

čenské vědy číslo ze sčítání (1,082 mil.) považovaly za počet věřících  

či katolíků. Kolik dalších věřících a katolíků zůstalo ukryto v oné mlčí-

cích polovině sčítaných, se už nikdy nedozvíme. 

Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou z nich je i názor, že 

církev je zkažená a zdiskreditovaná, a proto si nezaslouží, abych se k ní 

Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021 



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 

přihlásil. Ano, lidská stránka církve nemusí pro každého přitažlivá, ale 

nepřestává být společenstvím více či méně hříšných lidí kolem Krista. 

Církev potřebuje obnovu stále, ale tím, že se od ní distancujeme,  

jí nepomůžeme. Přihlasme se k ní a pak se snažme především úsilím o 

vlastní svatost o její lepší kredit.  

Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně při-

zná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi (Mt 10, 32).  

 

Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu. 

Dejme najevo, že jsme katolíci. Řekněme společnosti: Počítejte s námi.  

 

Ze srdce vám žehnají 

biskupové Čech, Moravy a Slezska 


