Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice

č. 16 (38)

Týdeník

18. dubna 2021

Pořad bohoslužeb
(od 18. do 25. dubna 2021)
Neděle 18. 4.
7:30 Velké Albrechtice
9:00 Bílovec
10:30 Bílov

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

Pondělí 19. 4.
18:00 Bílovec

Pondělí po 3. neděli velikonoční
- bohoslužba slova

Úterý 20. 4.
18:00 Bílovec

Úterý po 3. neděli velikonoční
- za farníky

Středa 21. 4.
18:00 Bílovec

Středa po 3. neděli velikonoční
- za syna Tomáše, jeho rodinu a Moniku
Vidlákovou

Čtvrtek 22. 4.
18:00 Bílovec

Čtvrtek po 3. neděli velikonoční
- za rodinu Hozovu, Neuwirtovu, Řeháčkovu
a Seidlerovu

Pátek 23. 4.
18:00 Bílovec

Svátek svatého Vojtěcha
- za živou a † živou Lazeckou

Sobota 24. 4.
18:00 Bílovec

Sobota po 3. neděli velikonoční
- za † Oldřicha Nikla a rodiče

Neděle 25. 4.
7:30 Velké Albrechtice

4. neděle velikonoční
- na poděkování za 50 let společného života
a za rodinu Dostálovu a Ušatých
- za † manžela Jiřího Hořínka a živou rodinu
- bohoslužba slova
- za † Petra Seidlera a rodiče

9:00 Bílovec
10:30 Bílov
10:30 Bílovec

Farní oznámení
1.

V pondělí 12. 4. 2021 končil nouzový stav, ale nekončí pandemie.
Na základě pandemického zákona může vláda dále vydávat mimořádná opatření, což také učinila. Z toho vyplývá, že se ve vztahu
k bohoslužbám zatím nic nemění a zůstává omezení počtu účastníků bohoslužby na 10% obsazené kapacity míst k sezení při dodržení
hygienických opatření (roušky, rozestupy, dezinfekce rukou) a omezení hromadného zpěvu. 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.

Náboženství je možné učit pouze v tzv. homogenních skupinách,
tzn. tak, aby se nepotkávali žáci z různých tříd. Proto výuka náboženství nebude do odvolání probíhat.

3.

V pátek po mši svaté bude tichá adorace.

4.

Na faře si můžete zapsat úmysly mší svatých do konce roku 2021, a
to osobně nebo telefonicky na čísle: 731 694 634.

Odpustky v roce svatého josefa
„Dar zvláštních odpustků” spojených s Rokem
sv. Josefa oznamuje dekret Apoštolské penitenciárie. Dar plnomocných
odpustků lze získat za
obvyklých
podmínek,
mezi které patří svátostná zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. Věřící
musejí odmítnout veškerou zálibu v hříchu a zúčastnit se akcí spojených
s Rokem sv. Josefa při příležitostech určených Apoštolskou penitenciárií.
Dekret připomíná, že sv. Josef byl mužem modlitby, který také dnes
všechny zve k prohloubení vztahu s Otcem, dovolujícímu rozpoznat Jeho
vůli v životě.
Sv. Josef byl spravedlivým mužem střežícím hluboké tajemství svého srdce. Pomáhá objevovat hodnotu ticha a poctivosti v plnění každodenních
povinností.
Nejdůležitějším rysem Josefova povolání byl úkol střežit Svatou rodinu
z Nazareta.
Papež Pius XII. zavedl 1. května 1955 svátek sv. Josefa Dělníka s poukazem na důstojnost práce a s úmyslem inspirovat sociální život a zákony,
založené na rovném rozdělení práv a povinností. Plnomocné odpustky budou moci získat také ti, kdo svěří svou každodenní práci sv. Josefovi.
Sv. Josef je rovněž patronem lidí v nebezpečných situacích, trpících, donucených k útěku a osamocených. Jako zvláště vhodné příležitosti získání
plnomocných odpustků se zmiňují svátky ke cti sv. Josefa, tedy 19. března
a 1. května, ale také svátek Svaté rodiny, Neděle sv. Josefa podle byzantské tradice, 19. den každého měsíce a každá středa, která je v latinské
církvi tradičně zasvěcená sv. Josefu.
V současném kontextu sanitárního ohrožení je dar plnomocných odpustků
rozšířen zejména na staré lidi, nemocné, umírající a ty, kteří nemohou vycházet z domova. Podmínkou v těchto případech je odmítnutí záliby v hříchu, úmysl dostát všem stanoveným podmínkám, jakmile to situace dovolí, a modlitba ke cti sv. Josefa spojená s obětí vlastního utrpení.
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