
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č.  4 

Neděle 23. 8. 
  7:30  Velké Albrechtice  
  9:00  Bílovec 
10:30  Bílov 
10:30  Stará Ves 
 
Pondělí 24. 8. 
19:00  Bílovec 
 
Úterý  25. 8.  
7:00  Bílovec 
 
Středa 26. 8. 
19:00 Bílovec 
 
 
Čtvrtek 27.8. 
7:00 Bílovec 
 
Pátek 28. 8. 
19:00 Bílovec 

21. neděle v mezidobí 
Za † Simonu Navedlovou  
za rodinu Bambasovu  
 
bohoslužba slova 
 
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 
bohoslužba slova 
 
Památka bl. Metoděje Trčky, kněze  
za farníky 
 
Středa 21. týdne v mezidobí  
za živou a † rodinu Stružovu,  
Nezdařilovu, Nohlovu a duše v očistci  
 
Památka sv. Moniky  
 
 
Památka sv. Augustina, biskupa 
za kmotru Zdeňku Andreovou 

Týdeník 23. srpna 2020 

Pořad bohoslužeb 

(od 23. do 30. srpna) 



 
Sobota 29. 8. 
19:00 Bílovec 
 
 
Neděle 30. 8. 
  7:30  Velké Albrechtice  
  9:00  Bílovec 
10:30  Bílov 
10:30  Stará Ves 
15:00 Nové Dvory 

 
Památka Umučení sv. Jana Křtitele 
za † Emanuela Štixe, manželku, syny  
Václava a Jiřího a snachu Martu 
 
22. neděle v mezidobí 
za živou a † rodinu Hubáčkovu  
za školáky a učitele  
bohoslužba slova 
 
na poděkování za 90 let života a za  
Ferdinanda Friedla, manželky, dceru a zetě  

Toto praví Hospodin Šebnovi, správci královského paláce: „Vyženu tě z 
tvého místa, z tvého úřadu tě svrhnu. Pak povolám svého služebníka Elja-
kima, syna Chilkijáhova, obléknu mu tvou řízu, přepášu ho tvým pásem; 
tvou moc mu předám do ruky. Bude otcem obyvatelstvu Jeruzaléma a Ju-

1. čtení Iz 22,19-23 

Nedělní liturgie 

Farní oznámení 

1 Každou středu po mši svaté se koná na faře modlitební setkání a setká-
ní skupiny modlitby matek. Na tato setkání jste srdečně zváni. 

2 Tento čtvrtek a pátek se budou na faře měnit okna. Prosíme o po-
moc před zahájením práci a také o úklid fary. Ve středu bude bri-
gádu od 17 hodin, v pátek bude už možný úklid v patře fary a 
v sobotu v přízemí.  

3 V pátek po mši svaté tichá adorace do 20 hodin. 
4 Příští neděli v Bílovci bude mše svatá bude obětovaná za školáky a 

učitele. U příležitosti zahájení nového školního roku požehnáme 
také aktovky. 

5 Příští neděli v 15 hodin bude sloužena mše svatá v kapli svatého Marti-
na na Nových Dvorech 

6 Příspěvky do farního lístku nebo informace do ohlášek posílejte 
nejpozději do středy, toho kterého týdne.  



Ó, jak bezedná je Boží štědrost, moudrost i poznání! Jak neproniknutelná 
jsou jeho rozhodnutí a neprobádatelné způsoby jeho jednání! Neboť „kdo 
pochopí myšlení Páně? Kdo mu byl rádcem? Dal mu někdo dříve něco, 
aby se mu to muselo oplácet?“ Vždyť od něho, skrze něho a pro něho je 
všecko. Jemu buď sláva navěky! Amen. 

Evangelium Mt 16,13-20 

Zpěv před evangeliem 

Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: 
„Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni za Jana Křti-
tele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekl 
jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesi-
áš, Syn živého Boha!“ Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone, 
synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A 
já ti říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekel-
né mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království; co 
svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvá-
záno na nebi.“ Potom důtklivě přikázal učedníkům, aby nikomu neříkali, 
že je Mesiáš.  

Aleluja. Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné 
mocnosti ji nepřemohou. Aleluja.  

2. čtení Řím 11,33-36 

Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, – žes vyslyšel slova 
mých úst. – Budu ti hrát před anděly, – vrhnu se na tvář směrem k tvému 
svatému chrámu. 
Slavit budu tvé jméno – pro tvou dobrotu a tvou věrnost. – Když jsem vo-
lal, vyslyšels mě, – v mé duši jsi rozhojnil sílu. 
Jistě, vznešený je Hospodin, – a přece shlíží na pokorného, – pyšného 
však zdaleka pozná. – Hospodine, tvá dobrota trvá navěky, – dílo svých 
rukou neopouštěj!  

Žalm: Hospodine, tvá dobrota trvá navěky, dílo svých rukou neo-
pouštěj!  

dovu domu. Na jeho rameno položím klíč od Davidova domu; když ote-
vře, nikdo nezavře, když zavře, nikdo neotevře. Zarazím ho jako hřeb na 
pevné místo, pro svůj rod zaslouží čestné křeslo.“ 



PONDĚLÍ 24. 8.  
Zj 21,9b-14     Jan 1,45-51 
I dnes se mnozí ptají: Co může z XY vzejít dobrého? Buďme připraveni 
změnit, zkorigovat svůj pohled na předem „jasné“ situace.  
 
ÚTERÝ 25. 8. 
2 Sol 2,1-3a.14-17    Mt 23,23-26 
Nenechat si poplést hlavu, nenechat se oklamat. Jak aktuální! Jen potom 
mohu zakusit nepomíjející útěchu a radostnou naději. 
 
STŘEDA 26. 8. 
2 Sol 3,6-10.16-18    Mt 23,27-32 
Při zvěstování evangelia má zvláštní význam získávání prostředků vlastní 
prací. Tehdy je hlásání opravdovější a úspěšnější. 
 
ČTVRTEK 27. 8. 
1 Kor 1,1-9     Mt 24,42-51 
Korint, město proslulé neřestným životem. Novozákonní pojetí svatosti 
není závislé na nedostižném mravním ideálu, ale na povolání do společen-
ství s Ježíšem.  
 
PÁTEK 28. 8. 
1 Kor 1,17-25     Mt 25,1-13 
Mimo utrpení, mimo kříž, nelze křesťanství pochopit. Naše náboženství 
neposkytuje levné „wellnes“ zážitky. I proto je silnější, než kterékoli ji-
né… 
 
SOBOTA 29. 8.   
Jer 1,17-19     Mk 6,17-29 
Jan je nejen předchůdcem našeho Pána ve smrti, ale vzorem pro ty, kdo 
narážejí svou kritikou na odpor mocných. Nemám strach v případě potře-
by jít do konfliktu? 
 
NEDĚLE 30. 8.  
Jer 20,7-9  Řím 12,1-2  Mt 16,21-27 
 

tel.:  731 694 634 

mail: rkf.bilovec@doo.cz 

web:  www.farnostbilovec.cz 

Římskokatolická farnost Bílovec 

Slezské náměstí 28/25, Bílovec  

č. účtu: 161075636 / 0300 

Texty k rozjímání na tento týden 


