
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 18 (40) 

Neděle  2. 5.     
  7:30 Velké Albrechtice     
   
  9:00  Bílovec 
 
10:30  Bílov 
 
17:00  kaple P. M. 
 
Pondělí 3. 5.   
18:00 Bílovec 
 
Úterý  4. 5.   
18:00  Bílovec 
 
Středa 5. 5.  
18:00 Bílovec 
 
 
Čtvrtek 6. 5.   
18:00 Bílovec 
 

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 
 
Svátek sv. Filipa a Jakuba 
- za farníky 
 
Úterý po 5. neděli velikonoční    
- za pana faráře u příležitosti 47. narozenin 
 
Středa po 5. neděli velikonoční    
- za spolupracovníky, spolužáky  
a duše v očistci 
 
Památka sv. Jana Sarkandra 
- za Alžbětu a Františka Lubojatských, živou 
a † rodinu 

Týdeník 2. května 2021  

Pořad bohoslužeb 

(od 2. do 9. května  2021) 



Pátek  7. 5.     
18:00 Bílovec 
 
Sobota 8. 5.    
 
16:00 Bílovec  
18:00 Bílovec 
 
 
Neděle 9. 5.   
  7:30 Velké Albrechtice    
   
  9:00  Bílovec 
 
10:30  Bílov 
10:30  Stará Ves 
17:00 kaple P. M. 

Pátek po 5. neděli velikonoční    
- za členy živého růžence 
 
Památka Panny Marie, Prostřednice všech 
milostí 
- křest: Martin Bechný 
- za † Dominika Skotu a Jiřího Žáčka a celou 
živou a † rodinu 
 
6. neděle velikonoční 
- za živé a † rodiny: Zajíčkovu, Straškovu, 
Smíralovu a Ševčovičovu 
- za † Josefa Zemana, manželku  
a za † Milana Ševčíka 
- bohoslužba slova 
- za † Marii Švecovou 
- májová pobožnost 

Farní oznámení  

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

2. V pondělí slavíme svátek sv. Filipa a Jakuba. V Bílovci bude proto 
mše svatá v 18.00 hod. 

3. Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. 
V Bílovci v týdnu májové pobožnosti budou po ukončení mše 
svaté v kostele sv. Mikuláše (cca v 18.30) a v neděli v 17.00 hod. 
v kapli Panny Marie Pomocné (za nemocnicí).  

 Součásti pobožnosti bude čtení Božího slova, rozjímání z knihy 
 „Měsíc s Pannou Marii“ od G. Ravasi, mariánské zpěvy, lita
 nie a další modlitby. 

4. Příští neděli 9. května bude sbírka na pomoc pronásledovaným 
křesťanům. 

5. Od příští neděle budou už pravidelné bohoslužby slova nebo 
mše svaté v kostele sv. Jakuba ve Staré Vsi u Bílovce a také 
jednou za měsíc v kapli sv. Martina na Nových Dvorech. 

6. Náboženství je možné učit pouze v tzv. homogenních skupinách, 



Májové pobožnosti 

Měsíc KVĚTEN se odedávna v Církvi slaví jako měsíc Panny Marie. Je 

věnován její úctě a zejména rozjímání o jejich krásných ctnostech, o její 

moci a dobrotě, o jejím svatém životě zde na zemi a oslavení v nebi.  

 

Jak vznikly májové pobožnosti? 

Původ tradičních májových pobožností je dodnes sám o sobě poměrně ne-

známý. Je jisté, že tato forma mariánské úcty začala v Itálii. V květnu roku 

1784, v chrámu Kamilliánů ve Ferraře, se poprvé veřejně konaly po celý 

květen májové pobožnosti. Jádrem těchto modliteb byla prosba za dobrou 

úrodu, později se především zdůrazňovala mariánská úcta. Je pravda, že 

podobné pobožnosti existovaly již dříve, ale jednalo se o pobožnosti sou-

kromé.   Májové pobožnosti se potom od poloviny 19. století staly nejvý-

raznějším projevem mariánské úcty. Vyhlášení dogmatu o Neposkvrně-

ném Početí Panny Marie z roku 1854 bylo pro rozvoj májových pobožnos-

tí velmi silným momentem. Mnohdy velmi zvláštní politické a církevní 

okolnosti se staly důvodem pro výraznou propagaci májových pobožností. 

Po vypuknutí I. světové války papež Benedikt XV. přímo nařídil, aby 

modlitba za mír ve světě, kterou sám v roce 1915 napsal, byla přednášena 

během jeho velmi oblíbených májových pobožností. Během II. světové 

války byly májové pobožnosti opět vřele doporučovány. Již v roce 1939 

papež Pius XII. vyzýval věřící k modlitbám a pobožnostem v průběhu 

května za mír mezi národy. Maria tak byla vzývána jako Královna míru. 

Zpočátku se pobožnosti konaly jak ráno tak i večer. Svou strukturou májo-

vé pobožnosti často odpovídaly nedělnímu požehnání, protože zahrnovaly 

promluvu nebo rozjímání, zpěv litanií a další modlitby. Na závěr pobož-

nosti bylo udělováno požehnání. Kromě vyzdobeného májového oltáře se 

kladl především důraz na výstav Nejsvětější Svátosti. Májové pobožnosti 

zažily svůj rozkvět zejména v letech 1850-1950. Otcové II. vatikánského 

koncilu si přáli, aby tradice uctívání a pobožností pokračovala a byla 

uchována. I dnes májové pobožnosti patří k oblíbeným pobožnostem.  

Celým měsícem zaznívá vzývání a oslava její mocné přímluvy u Boha  

v krásných litaniích. 

tzn. tak, aby se nepotkávali žáci z různých tříd. Proto výuka ná-
boženství 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. 



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 

Stanovy ekonomických rad farností ostravsko-opavské diecéze (výběr) 
Ekonomická rada farnosti je poradní orgán faráře, jehož úkolem je pomá-
hat faráři ve správě majetku farnosti. 
Předsedou ekonomické rady farnosti je farář. Jedině on je statutárním zá-
stupcem farnosti, má rozhodující hlas v ekonomických záležitostech a 
hmotnou zodpovědnost za správu farního majetku. Ostatní členové rady 
mají pouze poradní hlas. 
Zřízení ekonomické rady farnosti je v každé farnosti povinné.  
Členy ekonomické rady jmenuje farář z aktivních farníků, kteří se vyzna-
čují znalostmi a schopnostmi v oboru ekonomiky, práva, daňového pora-
denství, správy a údržby objektů, sociální činnosti a jiných, podle potřeb 
vyplývajících z ekonomických aktivit farnosti, jsou bezúhonní a těší se 
dobrému jménu u většiny členů farní obce.  
 
Složení ekonomické rady Římskokatolické farnosti Bílov: 
Rostislav Macošek 
Alois Pinďák 
Josef Polášek 
 
Složení ekonomické rady Římskokatolické farnosti Bílovec: 
Ing. Marta Hrušková 
Mgr. Markéta Jurášková 
Ing. Hana Prdová 
Jindřich Kuchař 
Jan Lindovský 
 
Složení ekonomické rady Římskokatolické farnosti Velké Albrechtice: 
Petr Dostál 
Aleš Hubáček 
Jan Zajíček 
 
Výše uvedení byli jmenovaní do ekonomické rady jednotlivých farností  
od 1. 5. 2021 na dobu 5 let. 

Ekonomická rada farnosti  


