
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 20 (92) 

Neděle 15. 5.       
 7:30 Velké Albrechtice     
   
  9:00  Bílovec 
 
10:30  Bílov 
 
 
 
Pondělí 16. 5.  
18:00 Bílovec  
 
Úterý  17. 5.    
18:00  Bílovec  
 
Středa 18. 5.    
18:00  Bílovec  
 
 
Čtvrtek 19. 5.  
18:00  Bílovec  

5. neděle velikonoční  
- na poděkování za dar ochrany a Boží  
požehnání pro celou rodinu  
- za † Jaroslava a Ludvíka Látalovy  
a živou rodinu 
- za potřebné milosti pro klienty  
a zaměstnance domova pro seniory  
v Bílovci  
 
Svátek sv. Jana Nepomuckého  
- bohoslužba slova 
 
Úterý po 5. neděli velikonoční  
- za farníky 
 
Středa po 5. neděli velikonoční 
- za † Annu Meleckou, manžela a živou  
rodinu  
 
Čtvrtek po 5. neděli velikonoční 
- za † Jiřinu Pešlovou a manžela  

Týdeník 15. května 2022  

Pořad bohoslužeb 

(od 15. do 22. května 2022) 



Pátek  20. 5.  
 
18:00 Bílovec 
 
 
Sobota 21. 5.    
18:00 Bílovec 
 
 
Neděle 22. 5.    
  7:30 Velké Albrechtice     
  9:00  Bílovec 
 
10:30 Bílov 
10:30  Stará Ves 

Památka sv. Klementa Marie  
Hofbauera  
- za † rodiče Amálii a Františka  
Jarošových, synovce Kamila a švagra Otu   
 
Sobota po 5. neděli velikonoční 
 - na poděkování za 50 a 55 let života, 
s prosbou o Boží požehnání do dalších let  
 
6. neděle velikonoční  
- za † Kurta Kleina a jeho rodinu  
- za † Josefa Zemana a manželku  
a za † manžela Milana Ševčíka  
- bohoslužba slova  
- za Karla a Františku Churavé a rodiče 
z obou stran  

Farní oznámení  

1. V sobotu 21. května v 10 hodin v kostele bude schůzka mladších 
ministrantů. 

2. Sbírka z neděle 22. května je určená na pomoc pronásledovaným 
křesťanům. 

3. Biskupství ostravsko-opavské a Centrum pro rodinu srdečně zve  
v úterý 24. května do Ostravy na Diecézní setkání seniorů.  
Program:  
9:30 - katedrála Božského Spasitele -  mše svatá – celebruje  
biskup Martin David 
10:30 - biskupství - občerstvení 
11:00 - přednáška „Jak pečovat o láskyplné vztahy s dospělými 
dětmi a vnoučaty“ 
13:00 - koncert cimbálové muziky VRZUŠKA 

4. V měsíci květnu zveme v týdnu po mši svaté do kostela sv. Miku-
láše na májové pobožnosti. V neděli jste pak srdečně zváni na má-
jové v 17 hodin do kaple Panny Marie Pomocné.  

5. O slavnosti Seslání Ducha svatého 5. června zveme do areálu 
hasičů na farní smaženici. 

 



 

Nový pražský arcibiskup 

Narozeniny pana faráře 

Jeho Svatost papež František v pátek  
13. května jmenoval 37. pražským  
arcibiskupem a 25. českým primasem  
J. Exc. Mons. Jana Graubnera, doposa-
vadního arcibiskupa olomouckého  
a metropolitu moravského.  

 

Přejeme  
novému pražskému arcibiskupovi  
hodně zdraví, sil a Boží požehnání  

pro jeho službu.   



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 


