
PONDĚLÍ 7. 9. 
1 Kor 5,1-8     Lk 6,6-11 
Život v upřímnosti a podle pravdy předpokládá, že jsem schopen svůj 
směr stále korigovat a v pokoře se blížit ideálu. Kéž mé křesťanství není 
uzavřenou ideologií. 
 
ÚTERÝ 8. 9.  
Mich 5,1-4a      Mt 1,1-16.18-23 
Josefova odvaha a láska k Marii vytvořila zázemí pro přijetí Božího Syna 
do lidské rodiny. Bůh k nám vstupuje i dnes skrze vztahy. 
 
STŘEDA 9. 9. 
1 Kor 7,25-31     Lk 6,20-26 
Pavel spolu s tehdejším všeobecným míněním očekává brzký příchod Pá-
na. Právě proto radí: nerozptylovat se hledáním manželky, neměnit svůj 
životní stav.  
 
ČTVRTEK 10. 9. 
1 Kor 8,1b-7.10-13    Lk 6,27-38 
Pavel nabádá k ohleduplnosti vůči těm, jejichž víra nedosahuje jeho pl-
nosti. Možná i já bych měl korigovat svůj náboženský postoj a jeho proje-
vy s ohledem na druhé… 
 
PÁTEK 11. 9. 
1 Kor 9,16-19.22b-27    Lk 6,39-42 
Přirovnání ke sportovní disciplíně mě může povzbudit v mém snažení. S 
tím rozdílem, že si uvědomím, že na stupních vítězů nebudu sám; bude na 
nich víc místa pro druhé. Nebude mi to vadit? 
 
SOBOTA 12. 9. 
1 Kor 10,14-22    Lk 6,43-49 
Eucharistická hostina je obrazem jednoty církve. Jsem si toho vědom při 
preferenci obřadů, které k jednotě nepřispívají? 
 
NEDĚLE 13. 9. 
Sir 27,33 – 28,9 Řím 14,7-9  Mt 18,21-35 
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BÍLOVEC 

Slezské náměstí 28/25, Bílovec  

č. účtu: 161075636 / 0300 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN 

ZPRAVODAJ PRO FARNOSTI BÍLOVEC, BÍLOV A VELKÉ ALBRECHTICE 

č.  6 

Neděle 6. 9. 
  7:30  Velké Albrechtice  
  9:00  Bílovec 
 
10:30  Bílov 
10:30  Stará Ves 
16:00 Bravinné 
 
Pondělí 7. 9.  
18:00  Bílovec 
 
Úterý  8. 9.  
7:00  Bílovec 
 
Středa 9. 9. 
18:00 Bílovec 
 
Čtvrtek 10. 9.  
18:00 Bílovec 
 

23. neděle v mezidobí 
za dar zdraví 
za † Josefa Lukáše, bratra Jaroslava, živou  
a zemřelou rodinu  
 
bohoslužba slova 
za obec Bravinné a farníky 
 
Pondělí 23. týdne v mezidobí  
bohoslužba slova 
 
Svátek Narození Panny Marie 
za farníky 
 
Středa 23. týdne v mezidobí  
za rodinu Hořínkovu a Olšarovu  
 
Čtvrtek 23. týdne v mezidobí  
 
 

TÝDENÍK 6. září 2020 

POŘAD BOHOSLUŽEB 

(od 6. do 13. září) 



Pátek 11. 9.  
18:00 Bílovec 
 
Sobota 12. 9. 
18:00 Bílovec 
 
 
Neděle 13. 9.  
  7:30  Velké Albrechtice  
  9:00  Bílovec 
10:30  Bílov 
10:30  Stará Ves 
 

Pátek 23. týdne v mezidobí 
za † Leokadii Orlíkovou a živou a † rodinu  
 
Jména Panny Marie 
za živou a † rodinu Subrtovu, Jarošovu  
a Barvíkovu  
 
24. neděle v mezidobí 
 
za † Adolfa Škrobánka, živou a † rodinu  
bohoslužba slova 
za Marii Saidlerovou, manžela a vnuka Jiřího 
a rodinu Těžkou  

Toto praví Hospodin: „Nuže, synu člověka, ustanovil jsem tě strážným 
pro Izraelův dům.  

1. čtení Ez 33,7-9 

NEDĚLNÍ LITURGIE 

FARNÍ OZNÁMENÍ 

1. Děkuji všem, kteří pomohli při úklidu fary po výměně oken. 
2. Dnes odpoledne v 16 hodin zveme na poutní mši svatou k Panně Marii 

do Bravinného. Z Bílovce půjde pěší pouť. Sraz v 14:30 na ulici Bezru-
čova u garáží. Z důvodu koronaviru nebude po mši společné agapé. 

3. Od září budou mše svaté během týdne, mimo úterý, slouženy od 18 ho-
din. 

4. Každou středu po mši sv. se koná na faře modlitební setkání a setkání 
skupiny modlitby matek. Na tato setkání jste srdečně zváni. 

5. V pátek po mši sv. bude do 19 hodin tichá adorace. 
6. V neděli 13. září bude pravidelná sbírka na církevní školy. 
7. Náboženství v katechetickém roce 2020-2021 bude probíhat pro žáky 

základní školy na faře v níže uvedených dnech. Začneme v týdnu od 14. 
září. 

1. třída  pondělí  13:00  Ludmila Erteltová 
2. třída  středa   13:30  Ludmila Erteltová 
3. třída  středa   14:15  Ludmila Erteltová 
5. – 6. třída středa   13:30  P. Dariusz Adam Jędrzejski  
7. – 9. třída  středa   14:15  P. Dariusz Adam Jędrzejski  

Bratři! Nebuďte nikomu nic dlužni – jen vzájemnou lásku. Neboť kdo 
druhého miluje, splnil zákon. Vždyť přikázání „nebudeš cizoložit, nebu-
deš zabíjet, nebudeš krást, nebudeš žádostivý“, a je-li ještě nějaké jiné při-
kázání, všecka jsou shrnuta v tomto: „Miluj svého bližního jako sám se-
be“. Láska bližnímu neubližuje. Naplněním zákona je tedy láska. 

Evangelium Mt 18,15-20 

Zpěv před evangeliem 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a poká-
rej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. Ne-
dá-li si však říci, přiber si ještě jednoho nebo dva, aby ‘každá výpověď 
byla potvrzena ústy dvou nebo tří svědků’. Když je však neposlechne, po-
věz to církvi. Jestliže však neposlechne ani církev, ať je pro tebe jako po-
han nebo celník.  
Amen, pravím vám: Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a 
všecko, co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi.  
Opět vám říkám: Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoliv věci a 
budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou 
dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ 

Aleluja. Bůh pro Kristovy zásluhy smířil svět se sebou a nás pověřil kázá-
ním o tomto usmíření. Aleluja. 

2. čtení Řím 13,8-10 

Pojďme, jásejme Hospodinu, – oslavujme Skálu své spásy, – předstupme 
před něho s chvalozpěvy – a písněmi mu zajásejme! 
Pojďme, padněme, klaňme se, – poklekněme před svým tvůrcem, Hospo-
dinem! – Neboť on je náš Bůh – a my jsme lid, který pase, stádce vedené 
jeho rukou. 
Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: – „Nezatvrzujte svá srdce jako v 
Meribě, – jako tehdy v Masse na poušti, – kde mě dráždili vaši otcové, – 
zkoušeli mě, ač viděli mé činy.“ 

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ 

Když uslyšíš z mých úst slovo, napomeň je mým jménem. Když řeknu 
bezbožnému: ‘Zemřeš!’ a ty mu nebudeš domlouvat, aby se odvrátil od 
svého chování, umře on, bezbožník, pro svou nepravost, ale jeho krev bu-
du vymáhat z tvé ruky. Když se však budeš snažit odvrátit bezbožného od 
jeho chování, aby se změnil, ale on nezmění své chování, zemře pro svoji 
nepravost, ty však sám sebe zachráníš.“ 


