Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice

č. 13 (35)

Týdeník

28. března 2021

Pořad bohoslužeb
(od 28. března do 4. dubna 2021)
Neděle 28. 3.
7:30 Velké Albrechtice
9:00 Bílovec
10:30 Bílov
10:30 Bílovec
14:30 Bílovec
15:00 Bílovec

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
- příležitost ke svátosti smíření

Pondělí 29. 3.
18:00 Bílovec

Pondělí Svatého týdne
- bohoslužba slova

Úterý 30. 3.
18:00 Bílovec

Úterý Svatého týdne
- na jistý úmysl

Středa 31. 3.
18:00 Bílovec

Středa Svatého týdne
- za † a živou rodinu Kučerovu

Čtvrtek 1. 4.
16:30 Bílov
18:00 Bílovec

Zelený čtvrtek
- za farníky

Pátek 2. 4.
15:00 Bílovec
16:30 Velké Albrechtice

Velký pátek
- velkopáteční obřady
- velkopáteční obřady

Sobota 3. 4.
8.00 Bílovec
19:00 Bílovec

Bílá sobota
- modlitba ranních chval
- na poděkování za 85 let života s prosbou
o dar zdraví a Boží ochranu do dalších let

Neděle 4. 4.
7:30 Velké Albrechtice
9:00 Bílovec
10:30 Bílov

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
- za živou a † rodinu Hubáčkovu
- na poděkování za 35 let společného života
- za rodiče z obou stran, za rodinu Bialkovu
a Sekulovu

Farní oznámení
Ve sbírce na TV NOE se vybralo:

Bílovec
Bílov
Velké Albrechticce

12 409 Kč
395 Kč
2 220 Kč.

Dnes ve 14.30 zveme do kostela v Bílovci ke společné modlitbě křížové
cesty.
Příležitost ke svaté zpovědi před Velikonocemi bude dnes (po křížové
cestě) od 15.00 do 17.00 hod. Budou přítomní dva zpovědnici (P. Piotr
M. Kowalski a P. Dariusz A. Jędrzejski). Ke svatosti smíření zveme také
před každou mší svatou. V období velikonočního tridua (Zelený čtvrtek –
Bílá sobota) se zpovídat nebude.

Slavení Svatého týdne a velikonočních svátků
Milí spoluobčané, drazí farníci,
zveme Vás ke společnému prožití Svatého týdne a velikonočních svátků
v naší farnosti. V tomto roce opět v omezeném rozsahu. Ale buďme vděční, že alespoň zástupci věřících se budou moci setkat v kostele v počtu
dovoleném aktuálními vládními opatřeními. Věřící, kteří se do kostelů
nedostanou, ať alespoň sledují bohoslužby prostřednictvím sdělovacích
prostředků.
Základním pravidlem pro dobu pandemie je omezení shlukování osob.
Z tohoto důvodu se vynechávají jinak obvyklé průvody a hrkání městem
a věřící s výjimkou svatého přijímání zůstávají po celou dobu bohoslužby
na svých místech. Ti, kdo se účastní velikonočních obřadů, užívají

k ochraně nosu a úst respirátor FFP2 či ekvivalentní, při vstupu do kostela
si dezinfikují ruce a pokud nejsou členy jedné domácnosti, dodržují rozestupy.
Zpěv lidu v kostele bude nahrazen zpěvem sólisty (scholy), žalmy se zpívají vcelku bez vkládané odpovědi lidu. Upřednostňujeme podávání eucharistie na ruku.
Květná (Pašijová) neděle 28. 3.
mše svatá na Památku vjezdu Pana Ježíše do Jeruzaléma
Věřící si přinesou vlastní ratolesti nebo vyzvednou ratolesti ze stolku
u vchodu do kostela. Pro žehnání ratolestí se použije slavnostní nebo jednoduchý vstup. Obřad žehnání ratolesti začne pod kůrem. Kolem kněze se
shromáždi pouze ministranti, věřící v obou případech zůstávají na místech
v kostele a zpěváci na kůru.
Bílovec: sobota 27.3. v 18.00, neděle 28.3. v 9.00 a v 10.30
Velké Albrechtice v neděli v 7.30
Bílov (bohoslužba slova) v neděli v 10.30.
Zelený čtvrtek 1. 4.
mše svatá na Památku Večeře Páně
V letošním roce se vynechává mytí nohou. V Bílovci se po mši sv. Nejsvětější svatost uloží do svatostánku v boční kapli.
Na Zelený čtvrtek doneste na obřady papírovou kasičku tzv. postničku,
do které jste vkládali své postní almužny. Před obětním stolem bude připravený prostor pro postničky.
Bílov v 16.30
Bílovec v 18.00
Po ukončení bohoslužby v Bílovci bude možnost individuální tiché modlitby (bdění v Getsemanské zahradě) do 19.30.
Velký pátek 2. 4.
Letos se opět neuskuteční společná křížová cesta na Hublesce, ale můžete
si sami nebo se svou rodinou v rámci rodinné vycházky vykonat pobožnost na Hublesce nebo k bíloveckým křížům a kapličkám, a to nejen na
Velký pátek.
Individuální uctívání kříže bude možné až po skončení Velkopátečních
obřadů. Gesto políbení kříže tento rok nepoužíváme!
Velkopáteční obřady na Památku umučení Páně:
Bílovec v 15.00 (s knězem, následně soukromá adorace kříže do 20.00).
Velké Albrechtice v 16.30 (vedení obřadů bude svěřeno jáhnovi).
V pátek dodržujeme přísný půst a v sobotu se doporučuje zdrženlivost od
masa.

Bíla sobota 3. 4.
8.00 – modlitba ranních chval v kostele v Bílovci
Adorace u Božího hrobu:
Bílovec od 8.30 do 16.00
Bílov a Velké Albrechtice od 10.00 do 14.00.
19.00 – Velikonoční vigilie (pouze v Bílovci)
Žehnání ohně se koná u vstupu do kostela a účastní se ho jen kněz, jáhen
a ministranti, zatímco všichni věřící zůstanou na svých místech otočeni
směrem ke dveřím.
Při druhé výzvě „Světlo Kristovo!“ svíčky věřícím zapálí ministranti tak,
aby se věřící neshlukovali.
Velikonoční neděle 4. 4.
mše svatá ze Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
Velké Albrechtice v 7.30
Bílovec v 9.00
Bílov v 10.30
Po bohoslužbě žehnání velikonočních pokrmů. Žehnání pokrmů mohou
věřící vykonat také ve svých domovech (žehnací modlitba bude v dalším
čísle farního lístku).
Velikonoční pondělí – 5. 4. – bude pouze jedna bohoslužba v 9.00 hod.
v kostele sv. Mikuláše v Bílovci.
Sbírka, která se koná na Velký pátek a při adoraci u hrobu Páně, bude předána na ochranu a údržbu chrámů ve Svaté Zemi.
Sbírka se slavnosti Zmrtvýchvstání Páně je určena na kněžský seminář.
Na bohoslužby ve svatém týdnu a o Velikonocích nebude rezervační systém, ale žádáme věřící, aby dodržovali maximální počty pro jednotlivé
kostely: v Bílovci – 30 osob, ve Velkých Albrechticích – 13 osob,
v Bílově – 8 osob. Neobcházejme vládní nařízení, aby tím nebylo dáno
pohoršení.
Požehnané velikonoční svátky plné radosti a nové naděje
přeje P. Dariusz Adam Jędrzejski
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