
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 23 (45) 

Neděle  6. 6.     

   7:30 Velké Albrechtice     

    

   9:00  Bílovec 

10:30  Bílov 

10:30 Stará Ves 

 

 

Pondělí 7. 6.   

19:00 Bílovec 

 

Úterý  8. 6.    

19:00  Bílovec 

 

Středa 9. 6.  

19:00 Bílovec 

 

Čtvrtek 10. 6.    

19:00 Bílovec 

10. neděle v mezidobí 

- za † Jindřišku Dostálovou, manžela, zapo-

menuté duše a † rodinu Bonovu 

- za Josefa Jedličku, rodiče Tížkovy a sestru 

- bohoslužba slova 

- za Jana Košťála, manželku, syna Jaroslava, 

Rostislava, vnuka Radomíra a celou rodinu 

 

Pondělí 10. týdne v mezidobí   

- bohoslužba slova 

 

Úterý 10. týdne v mezidobí  

- za farníky  

 

Středa 10. týdne v mezidobí   

- za živou a † rodinu Kuchařovu a Lindovsku 

 

Čtvrtek 10. týdne v mezidobí  

- na dobrý úmysl 

Týdeník 6. černa 2021  

Pořad bohoslužeb 

(od 6. do 13. června  2021) 



Pátek  11. 6.      

19:00 Bílovec 

 

 

Sobota 12. 6.    

 

19:00 Bílovec 

 

Neděle 13. 6.    

   7:30 Velké Albrechtice    

    

  8:30  Bílovec 

10:30  Bílov 

16:00 Nové Dvory 

 

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

- za † Viléma Struže, rodiče, bratry, švagro-

vou, švagry a živou rodinu  

 

Památka Neposkvrněného Srdce Panny 

Marie    

- na jistý úmysl  

 

11. neděle v mezidobí 

- za Emilii a Antonína Literákovy, zetě Ottu, 

jeho rodinu a duše v očistci  

- za †Jana Škrobánka a rodiče z obou stran  

- bohoslužba slova  

- za † manžele Josefa a Annu Žůrkovy, jejich 

rodiče a sourozence 

Farní oznámení  

1. Pamatujme, že při bohoslužbách je nadále potřeba používat roušky 

nebo respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce. Po-

kud nejste členy jedné domácnosti dodržujte také dvou metrové 

rozestupy mezi účastníky bohoslužeb. 

2. Večerní bohoslužby v Bílovci jsou od tohoto týdne v 19 hodin. 

3. V pátek po mši svaté bude tichá adorace. 

4. Z důvodu znovuotevření kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku  

a bohoslužby s otcem biskupem bude mše svatá v neděli 13. června 

v Bílovci v 8:30 a v Bílově bude pouze bohoslužba slova. 

5. Na faře se mohou začít setkávat naše společenství.  

6. Tento týden bude poslední výuka náboženství v tomto školním  

a katechetickém roce. 

7. Ve Staré Vsi se ruší v neděli bohoslužby slova, mše svaté budou  

1 za 14 dní. 



Letošní noc kostelů se nesla v podobě 

putování po kapličkách a kostele  

v našem městě. Samotný kostel sv. 

Mikuláše navštívilo tuto noc kolem 

200 lidí. Většina se zaposlouchala do 

varhaní a flétnové hudby, které zněla 

od 19 - do 21 hodin. Lidé také psali 

své prosby, za které jsme se ve 22 

hodin modlili. Na svém putování sbí-

raly hlavně děti  kamínky nejen s cír-

kevní tématikou. O kamínky byl 

opravdu velký zájem. Kolem kostela  

a v předsíni kostela "zmizelo" tuto 

noc  skoro 100 kamínku s andělíčky, 

kříži, kostely, srdíčky, květy a další-

mi obrázky. Pokud jste  vy žádný ne-

našli, můžete zkusit štěstí i v tyto 

dny. Třeba u nějaké kapličky ještě nějaký najdete. Moc děkujeme všem, 

kteří se jakkoliv podíleli na organizačním zajištění této noci. 

 

V neděli 30. června se uskutečnila na místní faře v nových prostorách far-

ní smaženice u příležitosti oslavy sv. Ducha.   

 

Farníci popřáli p. Petru Škrobánkovi k jeho životnímu jubileu a poděkova-

li mu za jeho obětavou činnost pro naši farnost.  

 

Taktéž bylo popřáno a poděkováni Ing. Martě Hruškové  za její varhanic-

kou službu./ Jelikož se nemohla zúčastnit, byl ji dárek předán osobně do-

ma./  

 

Smaženice i pivo bylo výborné. Po dlouhé době jsme se zase mohli setkat 

se známými tvářemi a sdělit si spoustu novinek nejen z  doby koronaviro-

vé. Snad se příští rok setkáme ve větším počtu, třeba někde ve volné příro-

dě.  

 

Alena Kuchařová 

Noc kostelů a farní smaženice 



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 


