
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 3 (75) 

Neděle 16. 1.       
 7:30 Velké Albrechtice     
   
 9:00  Bílovec 
 
10:30 Bílov 
 
 
Pondělí 17. 1. 
 
 
Úterý  18. 1.  
 
 
Středa 19. 1.    
18:00  Bílovec  
 
Čtvrtek 20. 1.  
18:00  Bílovec  
 

2. neděle v mezidobí 
- za † Jindřišku Dudkovou, manžela  
a jejich rodiče 
- za živou a † rodinu Tížkovu a Hefkovu  
a duše v očistci  
- za † Jindřicha Kupce, manželku a rodiče  
z obou stran 
 

 
V pondělí a v úterý nebudou  

v kostele sv. Mikuláše v Bílovci  
slouženy bohoslužby 

 
 
Středa 2. týdne v mezidobí 
- bohoslužba slova 
 
Čtvrtek 2. týdne v mezidobí 
- na jistý úmysl 
 

Týdeník 16. ledna 2022  

Pořad bohoslužeb 

(od 16. do 23. ledna 2022) 



Pátek  21. 1. 
18:00 Bílovec 
 
Sobota 22. 1.   
18:00 Bílovec 
 
 
Neděle 23. 1.        
  7:30 Velké Albrechtice     
 
   
  9:00  Bílovec 
10:30 Bílov 
10:30 Stará Ves 

Památka sv. Anežky české 
- za † Petra Krejčího a živou rodinu  
 
Sobota 2. týdne v mezidobí 
- za † Trudu Víchovou, manžela, rodinu  
Zimermanovu a Stilerovu 
 
3. neděle v mezidobí 
- za Hildegardu a Miroslava Teichmanovy, 
dceru Alici, za rodinu Schenkových  
a Adélu  
- za Ludmilu, Zdeňka a Lukáška Tvarůžkovy  
- bohoslužba slova  
- za † Vlastu Džupinovou a rodiče  

Farní oznámení  

 

 

 

1. Od pondělka do středy z důvodu čerpání dovolené nebudou mše 
svaté, bohoslužba slova bude ve středu. 

2. Žáci od 4. do 9. třídy nebudou mít ve středu výuku náboženství. 

3. V pátek po mši svaté bude tichá adorace. 

4. V sobotu 22. ledna zveme ministranty a mládež na výstavu ledo-
vých a sněhových soch na Pustevny. Odjezd v 11 hodin od kostela. 
Zájemci se mohou přihlásit u p. Petra Škrobánka – 603 519 090. 

5. Od 18. do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu v křesťan-
ském světě. Tématem nadcházejícího Týdne modliteb za jednotu 
křesťanů je verš „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme 
se mu poklonit“ (Mt 2,2). Týden modliteb za jednotu křesťanů je 
výrazem touhy uskutečňovat Ježíšova slova, aby všichni "byli jedno 
jako ty, Otče, ve mně a já v tobě". (Jan 17,21). 

6. Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bu-
de po celém světě slavit jako neděle Božího slova. Sbírka z této ne-
děle (23. ledna) je ve prospěch biblického apoštolátu. 

7. Úmysly mší svatých na celý rok 2022 si můžete objednávat na faře 
v Bílovci osobně nebo na tel. čísle: 723 489 954 – p. Erteltová nebo 
731 694 634 – o. Jędrzejski. 



Fotografie z tříkrálové sbírky 

 



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 


