
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 24 (46) 

Neděle 13. 6.     
  7:30 Velké Albrechtice     
    
  8:30  Bílovec 
10:30  Bílov 
16:00 Nové Dvory 
 
 
Pondělí 14. 6.   
19:00 Bílovec 
 
Úterý  15. 6.    
19:00  Bílovec 
 
Středa 16. 6.  
  9:30 Bílovec 
19:00 Bílovec 
 
Čtvrtek 17. 6.    
19:00 Bílovec 

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 
 
Pondělí 11. týdne v mezidobí   
- bohoslužba slova 
 
Úterý 11. týdne v mezidobí  
- za farníky  
 
Středa 11. týdne v mezidobí   
- mše svatá s kněžími děkanátu Bílovec 
- na poděkování za 50 let života  
 
Čtvrtek 11. týdne v mezidobí  
- za kmotru Zdenku Andreovou 

Týdeník 13. černa 2021  

Pořad bohoslužeb 

(od 13. do 20. června  2021) 



 
Pátek  18. 6.      
19:00 Bílovec 
 
Sobota 19. 6.    
19:00 Bílovec 
 
Neděle 20. 6.    
   7:30 Velké Albrechtice    
    
  9:00  Bílovec 
 
10:30  Bílov 
10:30  Stará Ves 
 

 
Pátek 11. týdne v mezidobí  
- za živou rodinu Hruškovu  
 
Sobota 11. týdne v mezidobí  
- za † Františka Orlíka, živou a † rodinu 
 
12. neděle v mezidobí 
- za Bohumila a Zdeňku Dostálových a syna 
Václava 
- za Ladislava Víchu, syna, dceru  
a Helenu Šilerovou 
- bohoslužba slova  
- za sestru Dášu, rodinu Hodovu, Válkovu  
a Šmídovu 

Farní oznámení  

1. Pamatujme, že při bohoslužbách je nadále potřeba používat roušky 
nebo respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce. Pokud 
nejste členy jedné domácnosti dodržujte také dvou metrové rozestu-
py mezi účastníky bohoslužeb. 

2. Na faře se mohou začít setkávat naše společenství (modlitební setkání, 
modlitby matek, schola a další). Prosíme o upřesnění času těchto akti-
vit.  

3. Večerní bohoslužby v Bílovci jsou v 19 hodin. 

4. V pátek po mši svaté bude tichá adorace. 

5. Setkání na Prašivé se uskuteční v obvyklém termínu 1. července a z 
protiepidemických důvodů je koncipováno jako „průchozí.“ Nebude 
tedy tentokrát zahájeno slavením mše svaté, ale po cestě  
z Kamenité na Prašivou budou rozmístěna stanoviště (cca 20) s pro-
gramem – společným tématem je RODINA. Na posledním stanovišti 
na Prašivé bude biskup Martin. Aby se předešlo hromadění účastníků 
a usnadnila práce organizátorů je potřeba, aby se skupiny účastníků 
přihlásily a registrovaly nejpozději do 24. 6. na adrese: https://
prasiva.prorodiny.cz/prihlaseni/. Akce se neuskuteční při špatném po-
časí, což se účastníci dozvědí díky registraci. 

6. Koncem června biskupství ostravsko-opavské otevírá projekt Hubert 



neboli HUkvaldský Biskupský Environmentální ResorT, který nabízí 
formy využití volného času jak pro žáky základních, tak  
i středních škol a také pro rodiny s dětmi. Bližší informace jsou na 
vydaných plakátcích, které otcové obdrželi, či na stránkách 
www.ekohubert.cz 

Fotografie ze slavnosti Těla a Krve páně  



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 


