Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice

č. 15 (37)

Týdeník

11. dubna 2021

Pořad bohoslužeb
(od 11. do 18. dubna 2021)
Neděle 11. 4.

15:00 Bílovec

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

Pondělí 12. 4.
18:00 Bílovec

Pondělí po 2. neděli velikonoční
- bohoslužba slova

Úterý 13. 4.
18:00 Bílovec

Úterý po 2. neděli velikonoční
- na poděkování za 25 let společného života

Středa 14. 4.
18:00 Bílovec

Středa po 2. neděli velikonoční
- za † Františka Lindovského, rodiče
a sourozence

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

Čtvrtek 15. 4.
18:00 Bílovec

Čtvrtek po 2. neděli velikonoční
- za farníky

Pátek 16. 4.
18:00 Bílovec

Pátek po 2. neděli velikonoční
- za † Jiřinu a Rudolfa Pešlovy, za živou
a † rodinu

Sobota 17. 4.
18:00 Bílovec

Sobota po 2. neděli velikonoční
- za † Jiřinu Štixovou, manžela, syny Jiřího
a Václava a snachu Martu

Neděle 18. 4.
7:30 Velké Albrechtice

3. neděle velikonoční
- za živou a † rodinu Rabčanovu
a Kolenčíkovu
- za † rodiče Ocáskovy, rodiče Ježíkovy,
sestru a Jonáše Gergelčíka
- za † manžela Huberta Černého, syna
Huberta, vnuka Jiřího, zetě Jiřího a rodiče

9:00 Bílovec
10:30 Bílov

Farní oznámení
1. Sbírka, která se konala na Velký pátek a při adoraci u hrobu Páně a bude předána na opravy a údržbu chrámů ve Svaté Zemi činila:
Bílovec - 7 578 Kč
Bílov - 100 Kč
Velké Albrechtice - 570 Kč

2. Ve sbírce na kněžský seminář se vybralo:
Bílovec - 8 285 Kč
Bílov - 990 Kč
Velké Albrechtice - 1 752 Kč
3. Ve čtvrtek 15. dubna po mši svaté bude na faře setkání členů ekonomické rady farnosti Bílovec.

Putování ostatku svaté faustyny kowalské
Dnes o svátku Božího milosrdenství 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.

svatá faustyna kowalska
„Posílám celému lidstvu tebe
se svým milosrdenstvím.
Nechci zraněné lidstvo trestat,
nýbrž toužím je vyléčit
přivinutím je na své milosrdné Srdce“
(Dn. 1588)
Posláním sv. sestry Faustyny je

přibližovat a hlásat světu pravdu o milosrdné
Boží lásce ke každému člověku zjevenou v Písmu
svatém

vyprošovat Boží milosrdenství pro celý
svět, hlavně pro hříšníky

inspirovat vznik apoštolského hnutí, které má
hlásat a vyprošovat světu Boží milosrdenství.
Bůh si vyvolil tuto prostou, nevzdělanou, ale statečnou a bezmezně jemu
důvěřující řeholnici, aby jí svěřil velké poslání.
"Jsi sekretářkou mého milosrdenství; vyvolil jsem tě pro tento úřad v tomto i v budoucím životě" (Dn. 1605), "(...) abys duším dávala poznat mé
veliké milosrdenství, které k nim mám, a vybízela je k důvěře v propast
mého milosrdenství" (Dn. 1567).

Poselství sestry Faustyny je zapsáno
v Deníčku, který si vedla na přání Pána
Ježíše a zpovědníků. Zaznamenala
v něm věrně všechna slova Pána Ježíše, a také popsala setkání své duše
s ním. Toto dílo neobyčejným způsobem přibližuje tajemství Božího milosrdenství.
”Sekretářko mého nejhlubšího tajemství, věz, že jsi v jedinečné důvěrnosti
se mnou, tvým úkolem je napsat
všechno to, co ti dávám poznat o svém
milosrdenství k užitku duší, které při
četbě těch spisů zakusí v duši potěchu
a naberou odvahu, aby se ke mně přiblížily“ (Dn 1693).
Toužím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny
duše a zvlášť pro ubohé hříšníky. V tento den je otevřeno nitro mého milosrdenství; celé moře milostí vylévám do duší, které se ke zdroji mého
milosrdenství přiblíží. Duše, která přijme svátost smíření a svaté přijímání, dosáhne úplného odpuštění vin a trestů; 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. Mé milosrdenství je
tak veliké, že jím nepronikne žádný rozum, ani lidský, ani andělský, za
celou věčnost. Vše, co existuje, má svůj původ v nitru mého milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o
mé lásce a mém milosrdenství. Svátek Milosrdenství vyplynul z mého nitra, toužím, aby byl slavnostně slaven první neděli po Velikonocích. Lidstvo nedojde pokoje, dokud se neobrátí ke zdroji mého milosrdenství.
(Slova Pána Ježíše, Dn. 699)
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