
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 50 (72) 

Neděle 26. 12.      

  

  7:30 Velké Albrechtice     

   

  9:00  Bílovec 

 

10:30 Bílov 

 

Pondělí 27. 12. 

18:00  Bílovec  

 

Úterý  28. 12.  

 

 

Středa 29. 12.     

 

 

Čtvrtek 30. 12.  

 

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie  

a Josefa 

- za † Zdenku a Emila Schaumanovy, syna 

Standu, Zdenka a Miloše  

- za † Milana Longina, manželku, rodiče  

a živou † rodinu  

-  

 

Svátek sv. Jana 

- bohoslužba slova 

 

 

 

od úterý do čtvrtku nebudou  

v kostele svatého Mikuláše  

slouženy bohoslužby 

 

 

 

Týdeník 26. prosince 2021  

Pořad bohoslužeb 

(od 26. prosince 2021 do 2. ledna 2022) 



Pátek  31. 12. 

18:00 Bílovec 

 

Sobota 1. 1.   

  9:00 Bílovec 

 

Neděle 2. 1.        

  7:30 Velké Albrechtice     

  9:00  Bílovec 

10:30 Bílov 

Sedmý den v oktávu Narození Páně  

- na poděkování za uplynulý rok 

 

Slavnost Matky Boží, Panny Marie  

-  

 

2. neděle po Narození Páně 

-  

- za † Rolanda Teichmanna a † rodinu 

-  

Farní oznámení  

1. Možnost prohlídky „Betléma“ v kostele svatého Mikuláše: 

neděle  26. 12. 

pátek  31. 12.        15:00 – 17:00  

sobota    1. 1. 

neděle    2. 1. 

2. Od úterý do čtvrtku nebudou slouženy v kostele svatého Mikuláše 

bohoslužby. 

3. Ve čtvrtek 30. prosince jsou ministranti zváni na bowling do Bílova. 

Odjezd v 10:45 od kostela. Dráhy máme reservované od 11 do 13 

hodin. 

4. Prvního ledna odstartuje další z ročníků Tříkrálové sbírky. 

V Bílovci bude Tříkrálová sbírka probíhat v sobotu 8. ledna.  

 

Vánoce jsou dobou,  

kdy intenzivněji vnímáme kontrast chladu a tepla, 

tmy a světla. 

Křesťanská vánoční radost je radostí ze světla,  

které žádná tma nepohltí. 

 

Aby světlo této události prozařovalo  

nejen sváteční, ale i všední dny  

přeje P. Dariusz Adam Jędrzejski, farář 

 



Brigáda na vánoční stromky 



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 

Tříkrálová sbírka 2022 

Vážení čtenáři, 

na počátku nového roku nám dovolte popřát vám dny 
naplněné radostí, pokojem a požehnáním a poděkovat 
vám za pomoc a podporu v minulém roce. 

Prvního ledna odstartoval další z ročníků Tříkrálové sbírky. Rádi bychom 
s přáním a koledou zavítali k vám všem a pozdravili se s vámi osobně. Může se 
ale stát, že vás tříkráloví koledníci nezastihnou doma nebo nestihnou obejít 
všechny domácnosti. Pokud byste naši činnost chtěli finančně podpořit a přispět 
do sbírky můžete pomocí QR kódu, který je zde otištěn nebo online na 
www.trikralovasbirka.cz. 

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat potřebným, protože každý člověk je pro 
nás důležitý. 

      Bc. Jarmila Pomikálková 

http://www.trikralovasbirka.cz

