
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 26 (48) 

Neděle 27. 6.     

  7:30 Velké Albrechtice     

  9:00  Bílovec 

 

10:30  Bílov 

 

Pondělí 28. 6.   

19:00 Bílovec 

 

Úterý  29. 6.    

19:00  Bílovec 

 

 

Středa 30. 6.  

19:00 Bílovec 

 

Čtvrtek 1. 7.    

19:00 Bílovec 

 

13. neděle v mezidobí 

- za farníky  

- za † MUDr. Františka Doležela a Annu  

a Františka Haratykovy 

- za † Soňu Lapáčkovou a živou rodinu 

 

Památka sv. Ireneje    

- za † Jošku Kováčovou 

 

Slavnost sv. Petra a Pavla 

- na poděkování za 70 let života s prosbou  
o zdraví do dalších let  

 

Středa 13 . týdne v mezidobí   

- za † Zdeňka Chmelu  

 

Čtvrtek 13 . týdne v mezidobí   
- za † Josefa Hefku, manželku a celou živou  
a † rodinu Hefkovu a duše v očistci  

Týdeník 27. června 2021  

Pořad bohoslužeb 

(od 27. června do 4. července 2021) 



Pátek  2. 7.      

19:00 Bílovec 

 

Sobota 3. 7.     

10:00  Bílovec 

19:00 Bílovec 

 

Neděle 4. 7.     

  7:30 Velké Albrechtice    

  9:00  Bílovec 

10:30  Bílov 

10:30 Stará Ves 

Pátek 13. týdne v mezidobí  

- za členy živého růžence  

 

Svátek sv. Tomáše 

- svatba: Zuzana Krayzlová a Lukáš Vítek 

- za † Pavla Sarana  

 

14. neděle v mezidobí 

- za † otce Leo Wecha  

- na poděkování za život v lásce a pokoji  

- bohoslužba slova  

- za † Oldřicha Krčmáře  

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. O slavnosti svatých Petra a Pavla zveme v úterý 29. června  
v 19 hodin do kostela sv. Mikuláše na mši svatou. 

3. Modlitební společenství má setkání v úterý po mši svaté. 

4. Tento týden je první pátek v měsíci. Po mši svaté bude adorace 
k Srdci Ježíšovu. 

5. Na dobu prázdnin a dovolených vyprošuji všem Boží požehnání  
a ochranu Panny Marie. 

Čas prázdnin a dovolených 

Člověk, má-li být hoden toho jména, by se měl taky občas zastavit, uvědo-
mit si odkud kam putuje (nebo se žene …), měl by projevit vděčnost (je za 
co děkovat…) a měl by si ujasnit, co a jak dál. Jednou za čas je žádoucí 
udělat i větší inventuru, zastavit se trochu déle, korigovat chyby, vyprosit 
si vedení i sílu pro další etapu a teprve pak, odpočatý a svěží vykročit  
na další úsek své jedinečné životní cesty.   

K tomu se výborně hodí prázdniny nebo dovolená.  

MUDr. Marie Svatošová   



Mezinárodní eucharistický kongres 

Kongres bude zahájen 5. září mší svatou ¨ 

v Budapešti. Program bude zahrnovat 

přednášky, svědectví, katecheze, panelové 

diskuse a kulturní akce. Všechny akce bu-

dou dostupné na internetu, a to i ve znako-

vé řeči. 

Eucharistický kongres vyvrcholí 12. září. 

bohoslužbou s papežem Františkem.  

Aby byl eucharistický kongres skutečně světový, musí začínat už na úrov-

ni jednotlivých farností. S myšlenkou na to, že se s námi ve stejných chví-

lích spojují křesťané z celého světa, postavme Eucharistii do centra svých 

společných aktivit.  

 

Nebeský Otče, 

prameni života, 

naplň nás svým Svatým Duchem, 

abychom rostli v lásce ke Kristu, 

který za nás obětoval svůj život, 

a poznávali ho přítomného v Eucharistii. 

On je náš Pán a Mistr, 

náš pokrm a náš přítel, 

náš lékař a náš pokoj. 

Dej nám odvahu, 

abychom přede všemi vydávali svědectví 

o jeho radosti a síle. 

Dej, aby příprava 

na eucharistický kongres i jeho slavení 

vedly k opravdové duchovní obnově 

křesťanských společenství, 

měst, národů Evropy i celého světa. 

Amen. 



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 


