
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 37 (59) 

Neděle 26. 9.      
  7:30 Velké Albrechtice     
  9:00  Bílovec 
 
10:30  Bílov 
10:30  Stará Ves 
 
Pondělí 27. 9. 
18:00 Bílovec  
 
Úterý  28. 9.  
  9:00 Bílovec  
 
 
Středa 29. 9.    
18:00 Bílovec  
 
Čtvrtek 30. 9. 
18:00 Bílovec  
 

26. neděle v mezidobí 
- 
- za † Jiřinu a Rudolfa Pešlovy, živou  
a † rodinu a rodinu Vidlákovu 
- bohoslužba slova 
-  
 
Památka sv. Vincence z Paula  
- bohoslužba slova 
 
Slavnost sv. Václava 
- za † Jindřicha Kupce, manželku a rodiče  
z obou stran  
 
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela 
- bohoslužba slova  
 
Památka sv. Jeronýma  
- za narovnání vztahů v rodině a nenarozené 
děti  

Týdeník 26. září 2021  

Pořad bohoslužeb 

(od 26. září do 3. října 2021) 



Pátek  1. 10.  
10:00 DPS 
18:00  Bílovec 
 
Sobota 2. 10.  
18:00 Bílovec 
 
 
Neděle 3. 10.       
  7:30 Velké Albrechtice     
  
 
   
9:00  Bílovec 
 
10:30 Bílov 
17:00 kaple Za nemocnicí 

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše 
- mše svatá 
- za členy živého růžence 
 
Památka sv. andělů strážných 
- za Františka Hertla, celou živou a † rodinu 
a rodinu Orlíkovu a Štelarovu 
 
27. neděle v mezidobí 
- za † Luboše Lindovského, živou a † rodinu 
z obou stran, za † Martu Vavrošovou, živou  
a † rodinu z obou stran, za † Jaromíra Petráše 
– syna i otce, živou a † rodinu z obou stran 
- za † Petra Manfrina, Evu Mudříkovu, Mirka 
Sláčala a živou rodinu 
-  
- modlitba růžence 

Farní oznámení  

 

1. Do diecézní sbírky na církevní školy jste přispěli částkou: 

Bílovec – 12 462 Kč 

Bílov – 640 Kč 

Velké Albrechtice – 1 720 Kč. 

2. Dnes odpoledne ve 14 hodin jste zváni do areálu hasičů na farní odpo-

ledne. K opékáni si sebou přineste párky a chléb. O pitný režim bude 

postaráno. Pro děti budou připraveny hry. Akce se uskuteční v případě 

příznivého počasí. 

3. V úterý 28. září je slavnost svatého Václava, mučedníka, hlavního  

patrona českého národa. Zveme na mši svatou v 9 hodin do kostela  

sv. Mikuláše.  

4. Na faře začala výuka náboženství. Tento týden bude mít výuku nábo-

ženství pouze 2. a 3. třída. 

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

Ježíšovu. 



6. V sobotu 2. října zveme ministranty do kostela na schůzku  

(10:00 – mladší kluci - do 5. třídy, 11:00 – starší). 

7. V sobotu 2. října zveme do frýdecké baziliky Navštívení Panny Marie 

zveme na pouť za duchovní povolání a obnovu rodin. 

Program: začátek ve 14:00 v bazilice.  

Následně bude nabídnut program podle tří věkových kategorií:  

1. dospělí – modlitba růžence a přednáška v bazilice;  

2. mládež – putování ke kapličce v Hájku;  

3. děti – program na několika stanovištích u farního kostela sv. Jana 

Křtitele.   

17:00 - společné slavení mše svaté v bazilice. 

Předpokládaný konec 18:30.  

8. V měsíci říjnu zveme vždy v neděli v 17 hodin do kaple Za nemocnicí 

k modlitbě růžence. 

9. V letošním roce slaví náš rodák o. Josef Janek své 70. narozeniny  

a 40. let kněžství. Rádi bychom v listopadu pozvali o. Janka  

a o. Fišara, který také slavil životní jubilem, ke společnému slavení 

mše svaté. Pokud budete chtít přispět na dárek pro oslavence, mů-

žete se obrátit na manžele Lazecké nebo na p. Marii Kaletovou.  

10. Při mši svaté opět můžete přinášet obětní dary. 



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 


