
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 32 (54) 

Neděle 22. 8.      
  7:30 Velké Albrechtice     
  9:00  Bílovec 
10:30  Bílov 
 
Pondělí 23. 8. 
19:00 Bílovec  
 
Úterý 24. 8.  
19:00 Bílovec  
 
Středa 25. 8.   
19:00 Bílovec  
 
 
Čtvrtek 26. 8. 
19:00 Bílovec  
 
Pátek  27. 8.  
19:00  Bílovec 
 

21. neděle v mezidobí 
- za Alici a Václava Černých a vnuka Davida 
- na poděkování za úrodu 
- za † Štepána Pavlicu a živou rodinu 
 
Pondělí 21. týdne v mezidobí 
- bohoslužba slova 
 
Svátek sv. Bartoloměje  
- za farníky 
 
Památka bl. Metodšjem Dominika Trčky 
- za † rodinu Ottovu a Cahlovu, za živou  
rodinu a duše v očistci 
 
Čtvrtek 21 . týdne v mezidobí   
- za † Boženu Lazeckou, rodiče a sourozence 
 
Památka sv. Moniky   
- za † Josefa Nohla, rodiče, sestru, švagry  
a živou rodinu 

Týdeník 22. srpna 2021  

Pořad bohoslužeb 

(od 22. do 29. srpna 2021) 



Sobota 28. 8.  
19:00 Bílovec 
 
Neděle 29. 8.      
  7:30 Velké Albrechtice     
   
  9:00  Bílovec 
 
10:30 Bílov 
10:30 Stará Ves 
 

Památka sv. Augustina   
- za živou a † rodinu Lindovsku a Kuchařovu  
 
22. neděle v mezidobí 
- za † Růženu Gromanovou, manžela, syna, 
dceru a duše v očistci 
- za † Emanuela Štixe, manželku, syny  
Václava a Jiřího a snachu Martu 
- bohoslužba slova 
- za Karla Hankeho, manželku, rodiče a rodi-
nu Grygarovu 

Farní oznámení  

1. V pátek po mši svaté bude tichá adorace. 

2. V neděli 29. srpna po mši svaté v Bílovci prožijeme s našimi 

školáky obřad žehnání školních aktovek a dalších školních po-

můcek, které si děti přinesou s sebou. Požehnání sice nezaručuje 

žákům automatický úspěch ve školním snažení, ale je především 

prosbou k Bohu, za to, co je v nadcházejícím školním roce potká.  

 

Na oltáři sv. Anny jsou připraveny přihlášky do výuky nábožen-

ství. Vyplněné je můžete odevzdat v zákristii nebo na faře.  



 

Rozvrh hodin: 

2. třída   středa  13:30–14:15 

3. třída   středa   14:15–15:00 

4. – 6. třída středa  13:30–14:15 

7. – 8. třída středa   14:15–15:00 

U žáků 1. třídy se na termínu domluvíme.  

3. U příležitosti ukončení prázdnin  

a dovolených jste zváni v neděli  

29. srpna v 15 hodin na farní odpo-

ledne do areálu hasičů. K opékáni si 

sebou přineste párky, chléb, hořčici  

a  … O pitný režim bude postaráno. 

Pro děti budou připraveny hry. 

4. 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. 

5. V sobotu 11. září zveme na poutní zájezd od Čenstochové. Cena 

zájezdu bude 400 Kč (zahrnuto: doprava a 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 cer-

tifikovaném 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 vakcíny). 

6. I dnes jste zváni po mši svaté do společenské místnosti na faře 

na dobrou kávu.  

 

 



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 


