Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice

č. 14 (36)

Týdeník

4. dubna 2021

Pořad bohoslužeb
(od 4. do 11. dubna 2021)
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

Pondělí 5. 4.
9:00 Bílovec

Pondělí v oktávu velikonočním
- za živou a † rodinu Indruchovu
a Jedličkovu

Úterý 6. 4.
18:00 Bílovec

Úterý v oktávu velikonočním
- bohoslužba slova

Středa 7. 4.
18:00 Bílovec

Středa v oktávu velikonočním
-

Čtvrtek 8. 4.
18:00 Bílovec

Čtvrtek v oktávu velikonočním
-

Pátek 9. 4.
18:00 Bílovec

Pátek v oktávu velikonočním
- za členy živého růžence

Sobota 10. 4.
18:00 Bílovec

Sobota v oktávu velikonočním
- za † Martu Kaufmannovou, manžela, dceru
a syna

Neděle 11. 4.

2. neděle velikonoční
neděle Božího milosrdenství
- za Emila a Zdeňku Schaumannovy, syny
Staňu, Zdeňka a Miloše
- za živou rodinu Knoppovu
- bohoslužba slova
- za Jaroslava Stanovského, manželku,
snachu Alenu, za celou živou a † rodinu
(úmysl ze Staré Vsi)
modlitba korunky k Božímu milosrdenství

7:30 Velké Albrechtice
9:00 Bílovec
10:30 Bílov
10:30 Bílovec
15:00 Bílovec

Putování ostatku svaté faustyny kowalské
Na druhou neděli velikonoční se slaví Svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. v den svatořečení
polské řeholnice Faustyny Kowalské – 30. dubna 2000.

Právě sestra Faustyna se stala šiřitelkou poselství o Milosrdenství určeném celému světu. „V
tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží,
skrze něž proudí milosti; ať se žádná duše nebojí
ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat“ (Deníček, 699).
V neděli o svátku Božího milosrdenství 11. dubna zveme v 15 hodin do kostela sv. Mikuláše
v Bílovci k modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. A v této nelehké, náročné době nabízíme od této neděle putování ostatků sv. Faustyny Kowalské. Rodiny nebo jednotlivci, kteří by
chtěli vyprošovat posilu a požehnání pro sebe
a své blízké u ostatků ve svých domovech,
se mohou přihlásit na faře nebo na e-mailové adrese: rkf.bílovec@doo.cz. Ostatky svaté Faustyny budou předávány otci vždy v pátek před mší
svatou a otec je předá dalšímu zájemci po mši
svaté.

Farní oznámení
1. Sbírka z dnešní slavnosti Zmrtvýchvstání Páně je určena na kněžský
seminář.
2. Na velikonoční pondělí – 5. dubna – bude pouze jedna bohoslužba
v 9 hodin v kostele sv. Mikuláše v Bílovci.

Žehnání velikonočních pokrmů v rodinách
Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života.
Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst
někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení
svěcenou vodou.
Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr:
Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13.
Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů:

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože,
ty všechno naplňuješ svým požehnáním;
shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna
děkujeme za tvé dary,
které mají sloužit k uchování našeho pozemského života,
a uč nás přijímat je z tvých rukou tak,
aby všechno směrovalo k tvé oslavě.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen

Velikonoční přání
otce biskupa františka václava a biskupa martina
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