
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 17 (39) 

Neděle  25. 4.    
  7:30 Velké Albrechtice     
   
  9:00  Bílovec 
10:30  Bílov 
10:30  Bílovec 
 
Pondělí 26. 4.   
18:00 Bílovec 
 
Úterý  27. 4.   
18:00  Bílovec 
 
 
Středa 28. 4.  
18:00 Bílovec 
 
 
Čtvrtek 29. 4.  
18:00 Bílovec 
 

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  
 
Pondělí po 4. neděli velikonoční    
- bohoslužba slova 
 
Úterý po 4. neděli velikonoční    
- za † Táňu Longinovou, manžela, vnuka  
Tomáše, živou a † rodinu 
 
Středa po 4. neděli velikonoční    
- na poděkování za uzdravení, s prosbou  
o zdraví a Boží požehnání do dalších let 
 
Svátek sv. Kateřiny Sienské    
- za živou a † rodinu Mikušovu 
 

Týdeník 25. dubna 2021  

Pořad bohoslužeb 

(od 25. dubna do 2. května  2021) 



Pátek  30. 4.    
18:00 Bílovec 
 
Sobota 1. 5.    
18:00 Bílovec 
 
Neděle 2. 5.   
  7:30 Velké Albrechtice    
   
  9:00  Bílovec 
 
10:30  Bílov 
 
17:00 Bílovec 

Pátek po 4. neděli velikonoční    
- za pana Lindovského a † rodinu 
 
Svatého Josefa dělníka    
- za rodiče Leicherovy a duše v očistci 
 
5. neděle velikonoční 
- za Františka Červenku, jeho sourozence,  
rodiče a zapomenuté duše  
- na poděkování za život manžela i vnuka 
Lukáška 
- za rodiny: Valčuhovu, Bohušovu,  
Vyškovskou a Javorskou  
- májová pobožnost 

Farní oznámení  

1. Do neděle 25.4.2021 zůstává v platnosti omezení počtu účastníků 
bohoslužby na 10% kapacity míst k sezení při dodržení hygienic-
kých opatření (roušky, rozestupy, dezinfekce rukou) a omezení hro-
madného 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. Dnes si připomínáme 58. světový den modliteb za povolání. 

3. Od pondělí 26.4.2021 už neplatí omezení na 10% kapacity, ale mož-
nost naplnit kapacitu kostela při dodržení rozestupů 2 metry mezi 
účastníky bohoslužby, pokud nejsou členy jedné domácnosti. Neplatí 
ani zákaz zpěvu při bohoslužbě. Při bohoslužbě je dále potře-
ba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela 
si dezinfikovat ruce. 

4. V pátek po mši svaté bude tichá adorace. 

5. Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. V neděli 
jste zváni k májové pobožnosti v 17 hodin do kostela svatého Mikulá-
še. 

6. 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. 

7. Na faře si můžete zapsat úmysly mší svatých do konce roku 2021,  

a to osobně nebo telefonicky na čísle: 731 694 634. 



Poselství Svatého otce  

Papež František vydal poselství k 58. světovému dni modliteb za povolání, 
který si bude církev připomíná 25. dubna 2021. V roce zasvěceném svaté-
mu Josefovi se papež v poselství zamýšlí nad třemi aspekty duchovního 
povolání - láskou, službou a věrností.   

Milé sestry, milí bratři, 

8. prosince 2020, u příležitosti 150. výročí prohlášení sv. Josefa za patrona 
univerzální církve, byl zahájen rok speciálně věnovaný tomuto světci. 
Svatý Josef je skutečně mimořádný, současně však velice blízký životu 
každého z nás. Jeho postava neohromuje, nedisponuje zvláštními charis-
maty. V očích těch, kdo se s ním setkávali, nevypadal nikterak výjimečně. 
Nebyl slavný ani na sebe neupozorňoval: evangelia nepřinášejí ani jediné 
jeho slovo. Přesto však ve svém obyčejném životě uskutečnil něco neoby-
čejného v Božích očích. 

Bůh vidí do srdce a ve svatém Josefovi našel otcovské srdce schopné dá-
vat a probouzet život v každodennosti. K tomu směřují povolání – dávat 
vznik životu v každodennosti. Pánovou touhou je vytvářet otcovská a ma-
teřská srdce, srdce otevřená, plná odhodlání, štědrá, když se darují, soucit-
ná, když tiší bolest, neochvějná, když přinášejí naději.  

Svatý Josef nám dává tři slova, klíčová pro povolání každého z nás. První 
slovo je sen. Každý z nás sní o naplnění svého života. Svatý Josef nám má 
v tomto ohledu hodně co říci, protože díky snům, kterými ho Bůh inspiro-
val, utvořil ze svého života dar. 

Evangelia hovoří o čtyřech snech. Byly označovány za sny božské, avšak 
přijmout je nebylo snadné. Josef musel po každém snu změnit svůj záměr, 
dát se všanc, obětovat vlastní plány, aby se uzpůsobil tajemným plánům 
Božím. Snům zcela důvěřoval.  

Sny totiž přivádějí Josefa do dobrodružství, které by si nikdy nepředstavil. 
První sen znejistí jeho zasnoubení, ale činí ho otcem Mesiáše. Druhý sen 
ho vede k útěku do Egypta, ale zachraňuje život jeho rodiny. Třetí pak 
oznamuje návrat do vlasti, nicméně čtvrtý sen znovu mění plán a vede ho 
do Nazareta, do místa, kde Ježíš zahajuje hlásání Božího království. Ve 
všech těchto radikálních změnách tedy vítězí odvaha reagovat na Boží vů-
li. Stejně tak je tomu s povoláním. Boží povolání nás stále vede k tomu, 
abychom vycházeli ze sebe, abychom se darovali, abychom překračovali 
svůj stín. Není víry bez riskování. Svatý Josef je příkladným obrazem v 
přijímání Božích plánů.  

Druhým slovem, kterým se vyznačuje cesta svatého Josefa a jeho povolá-
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ní, je služba. Z evangelií vyplývá, že Josef žil zcela pro druhé, nikdy pro 
sebe. Jeho láskyplná péče prochází generacemi, jeho pečlivá ochrana ho 
učinila patronem církve. Je také patronem šťastné smrti.  

Služba, konkrétní výraz sebedarování, nebyla pro svatého Josefa jen vyso-
kým ideálem, ale stala se každodenním pravidlem. Pustil se do hledání a 
přípravy místa, kde se měl narodit Ježíš. Uchránil ho před Herodovou zlo-
bou, když pohotově zorganizoval cestu do Egypta. Hbitě se vrátil do 
Jeruzaléma, aby hledal ztraceného Ježíše. Svou rodinu živil prací i v cizí 
zemi. Zkrátka, svým postojem se uzpůsobil různým okolnostem jako ten, 
kdo neklesá na duchu ve chvíli, kdy se život neodvíjí tak, jak by sám 
chtěl. Projevil ochotu typickou pro toho, kdo žije, aby sloužil.  

Kromě Božího volání, které uskutečňuje naše největší sny, a kromě naší 
odpovědi, která se naplňuje ochotnou službou a pečlivou starostlivostí, je 
tu třetí aspekt, jímž se vyznačuje každodenní život svatého Josefa a naše-
ho povolání: je to věrnost. Svatý Josef je „muž spravedlivý“ (Mt 1,19), 
který v každodenní činorodé tichosti setrvává ve spojení s Bohem a s jeho 
záměry. Vše trpělivě zvažuje. Je si vědom, že život je budován řadou po 
sobě jdoucích velkých rozhodnutí. S tím souvisí jeho důsledná a vytrvalá 
pracovitost, se kterou se věnoval svému povolání tesaře.  

První slova, která svatý Josef slyšel ve snu, byla výzvou, aby se nebál, 
protože Bůh je věrný svým příslibům: „Josefe, synu Davidův, neboj 
se“ (Mt 1,20). Neboj se: těmito slovy se Pán obrací i na tebe, milá sestro, 
na tebe, milý bratře, když v nejistotě a s chvěním zakoušíš neodbytnou 
touhu darovat život Pánu. Tato slova ti opakuje, když tam, kde jsi, možná 
uprostřed zkoušek a nepochopení, bojuješ, abys každý den naplňoval jeho 
vůli. Jsou to slova, která jako refrén doprovázejí toho, kdo stejně jako sva-
tý Josef říká „ano“ Bohu svým životem: v každodenní věrnosti. Tato věr-
nost je tajemstvím radosti. V nazaretském domě, říká liturgický hymnus, 
byla „zářivá radost“. Byla to každodenní průzračná, jednoduchá radost, 
kterou zakouší ten, kdo si chrání vše, na čem záleží: věrnou blízkost Bohu 
a bližnímu. Svatý Josef, ochránce povolání, kéž vás provází se svým ot-
covským srdcem! 

Dáno v Římě u Sv. Jana Lateránského dne 19. března 2021,  
na slavnost sv. Josefa 


