
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 31 (53) 

Neděle 15. 8.      
  7:30 Velké Albrechtice     
  9:00  Bílovec 
 
10:30  Bílov 
10:30  Stará Ves 
 
 
Pondělí 16. 8. 
19:00 Bílovec  
 
Úterý 17. 8.  
19:00 Bílovec  
 
Středa 18. 8.   
19:00 Bílovec  
 
 
Čtvrtek 19. 8. 
19:00 Bílovec  
 

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
- za † kamaráda Pavla Fogla 
- za † Zdeňku Štelarovou k 1. výročí úmrtí  
a za celou živou a † rodinu 
- bohoslužba slova 
- za Jaroslava a Miroslavu Stanovských,  
snachu Alenu a Čestmíra Vajdu 
 
Pondělí 20. týdne v mezidobí 
- bohoslužba slova 
 
Úterý 20. týdne v mezidobí 
- za farníky 
 
Středa 20. týdne v mezidobí 
- za † rodinu Kočnerovu a prarodiče z obou 
stran 
 
Čtvrtek 20 . týdne v mezidobí   
- za † Julii Ruličkovou a za živou rodinu 
Turdoňovu a Andreovu 

Týdeník 15. srpna 2021  

Pořad bohoslužeb 

(od 15. do 22. srpna 2021) 



Pátek  20. 8.  
12:30 Bílovec 
19:00  Bílovec 
 
Sobota 21. 8.  
10:00 Bílovec  
19:00 Bílovec 
 
 
 
Neděle 22. 8.      
  7:30 Velké Albrechtice     
  9:00  Bílovec 
10:30 Bílov 

Památka sv. Bernarda   
- svatba: Andrea Krupová a Jan Sklenovský 
-  
 
Památka sv. Pia X.   
- křest: Julie Mazurová 
- za Františka a Žofii Šeligových, syna  
Vladislava, dceru Annu, zetě Eduarda  
a rodiny z obou stran  
 
21. neděle v mezidobí 
- za Alici a Václava Černých a vnuka Davida 
- na poděkování za úrodu 
- za † Štepána Pavlicu a živou rodinu 

Farní oznámení  

1. V pátek po mši svaté bude tichá adorace. 

2. V neděli 5. září zveme na mši svatou do kostela sv. Mikuláše 
v Bílovci, která bude sloužena o. Karlem Javorkem u příležitosti jeho 
životního jubilea. Pokud budete chtít přispět na dárek  
pro oslavence, můžete se obrátit na manžele Lazecké. 

3. V sobotu 11. září zveme na poutní zájezd od Čenstochové.  
Cena zájezdu bude 400 Kč (zahrnuto pojištění). Přihlásit se můžete 
v zákristii – je potřeba nahlásit jméno, příjmení a datum narození.   
Je nutné vlastnit jedno z níže uvedených potvrzení: 
- absolvování PCR testu v posledních 7 dnech, 
- absolvování antigenního testu v posledních 72 hodinách na certifi-
kovaném odběrovém místě  
- doklad o očkování: předložení potvrzení dokládající uplynutí lhůty 
14 dnů od absolvování kompletního očkování (tzn. 14 dnů po druhé 
dávce dvou dávkové vakcíny nebo první dávce jedno dávkové vakcí-
ny). 

4. Do společenské místnosti na faře jsme zakoupili kávovar. Každou 
neděli po mši svaté jste zváni na dobré kafe. A můžete začít klidně 
dnes. Platí pouze jedna podmínka – úklid kuchyňky. 

 



 

Dogma o „Nanebevzetí panny marie“ 

Mariánská dogmata jsou čtyři. 
Všechny popisují, vystihují a upo-
zorňují na úzký vztah Ježíše – pra-
vého Boha se svojí matkou Pannou 
Marií. Nejsou oslavou samotné Pan-
ny Marie, ale dobrého Boha, které-
mu ona říká celým svým životem 
ano. Jedná se o dogma o  
„Božím mateřství“,  
„Mariině panenství“, 
„Neposkvrněném početí“  
„Nanebevzetí Panny Marie“.  
 
Když Pius XII. vyhlašoval 
1. listopadu 1950 při slavnostní bo-
hoslužbě na náměstí Svatého Petra 
čtvrté mariánské dogma o 
„Nanebevzetí Panny Marie“ prohlá-
sil: 
 
„Je to Bohem zjevená pravda, že neposkvrněná Bohorodička, po 
všechny časy Panna Maria, když skončila běh svého pozemského ži-
vota, byla vzata do nebeské slávy s tělem i duší.“ 
 
Modlitba Pia XII. k Nanebevzaté, kterou pronesl v den vyhlášení dogma-
tu, se dělí na pět částí.  
 
1. První část je velkou oslavou Neposkvrněné a Nanebevzaté, Matky 
Boží a Matky lidí.  
„Věříme celým žárem svého srdce v Tvé triumfální nanebevzetí s tělem 
i duší. Tam jsi jako Královna opěvovaná a oslavovaná všemi andělskými 
sbory a všemi zástupy věřících. – My se s nimi spojujeme, abychom 
chválili a velebili Pána, který Tě tak povýšil nad všechny ostatní tvory, 
a abychom Ti přinesli horoucí vyznání své oddanosti a své lásky.“ 
 
2. Druhá část modlitby k Nanebevzaté zdůrazňuje její nebeskou bla-
ženost:  
„Víme, že Tvůj pohled, který kdysi s mateřskou něžností přijímal na zemi 
pokorné a trpící lidství Ježíšovo, se nyní sytí pohledem na slavné oslavení 
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lidské přirozenosti nestvořené Moudrosti a že z radosti Tvé duše při po-
hledu na Nejsvětější Trojici tváří v tvář Tvé srdce plesá blaženým nadše-
ním. – A my, ubozí hříšníci, jejichž tělo tak často zatěžuje vzlet duše, Tě 
naléhavě prosíme: očisti naše smysly, abychom se naučili již zde na zemi 
poznávat Boha uprostřed divů jeho stvoření.“ 
 
3. Třetí prosba se obrací na Nanebevzatou s žádostí o útěchu 
v pozemském životě a prosí vroucně, aby shlédla na zemi v její nevý-
slovné nouzi, ale také aby se k nám obrátila s radostným úsměvem 
své tváře:  
„Důvěřujeme, že Tvoje oči milosrdně shlížejí na naši nouzi a úzkosti, na 
naše boje a naše slabosti; že Tvé rty se usmějí i nad našimi radostmi 
a vítězstvími, že slyšíš Ježíšův hlas, který Ti o každém z nás říká to, co Ti 
řekl o svém milovaném učedníkovi: ‚Hle, to je Tvé dítě!‘ – A my, kteří 
Tě vzýváme jako svou Matku, přijímáme Tě spolu s Janem jako svou 
vůdkyni, jako sílu a útěchu v našem smrtelném životě.“ 
 
4. Ve čtvrté prosbě jde papež ještě dále ve své naléhavé prosbě 
o pomoc Nanebevzaté pro svět, kterému hrozí záhuba:  
„My máme živoucí jistotu, že Tvé oči, které plakaly nad zemí, svlaženou 
Ježíšovou krví, se i nyní obrátí k světu, vystavenému válkám, pronásledo-
váním a útisku nevinných a slabých. – A my v temnotách tohoto slzavého 
údolí očekáváme Tvé nebeské světlo a Tvou vlídnou mateřskou úlevu 
v žalostech našich srdcí, ve zkouškách Církve a naší vlasti.“ 
 
5. Modlitba papeže končí prosbou, abychom s její pomocí dosáhli 
svého cíle a štěstí na věčnosti, a ústí do slov modlitby Zdrávas Krá-
lovno:  
„Konečně věříme, že Ty vládneš v nebeské slávě jako Královna oděná 
sluncem a korunovaná hvězdami, že jsi tam po Ježíši radostí a rozkoší 
andělů a svatých. – A my na této zemi, kde kráčíme jako poutníci, posilo-
váni vírou v budoucí zmrtvýchvstání, vzhlížíme k Tobě, živote náš 
a naděje naše: přitahuj nás sladkostí svého hlasu, abys nám pak po tomto 
vyhnanství ukázala Ježíše, požehnaný plod života svého, ó milostivá, ó 
přívětivá, ó přesladká Panno Maria!“ 
 


