
Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice 

č. 22 (94) 

Neděle 29. 5.       

 7:30 Velké Albrechtice     

  9:00  Bílovec 

 

10:30  Bílov 

 

Úterý  31. 5.    

19:00  Bílovec  

 

Čtvrtek 2. 6.  

19:00  Bílovec  

 

Pátek  3. 6.  

10:00 DPS 

19:00 Bílovec 

 

Sobota 4. 6.    

10:00  Bílovec  

7. neděle velikonoční  

- za † o. Leo Wecha  

- za † manžela MUDr. Františka Doležela 

a rodiče Haratykovy 

- bohoslužba slova 

 

Svátek Navštívení Panny Marie   

- bohoslužba slova 

 

Čtvrtek po 7. neděli velikonoční  

- za † Karla Štencla a živou rodinu  

 

Památka sv. Karla Lwangy  

- mše svatá  

- za členy živého růžence 

 

Sobota po 6. neděli velikonoční 

- svatba: Lucie Vavrečková a Lukáš Kaňa  

Týdeník 29. května 2022  

Pořad bohoslužeb 

(od 29. května do 5. června 2022) 



19:00 Bílovec 

 

 

 

Neděle 5. 6.    

  7:30 Velké Albrechtice     

   

  9:00  Bílovec 

 

10:30 Bílov 

 

- za † Martu Řeháčkovou, manžela Jiřího 

a Dominika Scotti, za živou a †rodinu 

Scotti  

 

Slavnost Seslání Ducha Svatého 

- za † Jindřišku Dudkovou, rodinu  

Benovu 

 - za Josefa Jedličku, rodiče Tížkovy  

a sestru  

- za † sestry, bratra Adolfa, synovce  

Josefa 

Farní oznámení  

1. Ve sbírce na pomoc pronásledovaným křesťanům se vybralo a 
bylo odesláno: 

 Bílov – 3 735 Kč 
 Bílovec – 11 515 Kč 
 Velké Albrechtice – 2 060 Kč. 
2. Dnes odpoledne v 17 hodin zveme na májovou pobožnost do 

kaple Panny Marie Pomocné.  
3. Od tohoto týdne až do konce srpna večerní bohoslužby 

v Bílovci budou zpravidla v 19 hod. 
4. Tento týden od pondělka do středy nebudou mše sv. V úterý 

v 19 hod. jen bohoslužba slova a následně májová pobož-
nost. 

5. Ve středu 1. června nebudou mít výuku náboženství skupiny 
p. faráře (4. – 9. třída.) 

6. Modlitební společenství zve na svatodušní vigilii v sobotu 4. 
června ve 20 hod. do kostela v Bílově 

7. Příští neděli (5. června) bude Svatodušní sbírka na Diecézní 
charitu. 

8. O slavnosti Seslání Ducha svatého 5. června v 15 hodin zve-
me do areálu hasičů farní smaženici. O občerstvení bude po-
staráno. V případě nepříznivého počasí se sejdeme na faře. 

9. Letošní Noc kostelů se bude konat 10. června. V době od 19:30 
do 22:00 je nutné, aby v kostele byla služba. Kdo by chtěl po-
moci s hlídáním kostela, může se obrátit na p. Alenu Kuchařo-



 

vou. 
10. V termínu od 10. do 12. června plánujeme víkend pro minis-

tranty na Čeladné. Zájemci se mohou přihlásit u p. Petra 
Škrobánka. 

Nový biskup v Brně 

Svatý otec František 26. května 2022, 
v den slavnosti Nanebevstoupení Pá-
ně, jmenoval 14. diecézním bisku-
pem brněnským Mons. Mgr. Ing. 
Pavla Konzbula, Dr., dosavadního 
pomocného biskupa brněnského. 

Pavel Konzbul se narodil 17. října 
1965 v Brně-Juliánově. Po maturitě na 
gymnáziu v Brně na Křenové ulici po-
kračoval ve studiu na elektrotechnické 
fakultě VUT Brno - obor elektrotech-
nologie, které absolvoval v roce 1989. 

V roce 2003 přijal v katedrále sv. Petra 
a Pavla kněžské svěcení z rukou brněn-

ského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho. Poté působil jako farní 
vikář v Boskovicích a Svitávce, v Hustopečích u Brna, Starovičkách 
a excrurrendo administrátor ve Starovicích. 

V roce 2005 byl ustanoven spirituálem Biskupského gymnázia v Br-
ně a v roce 2013 jmenován farářem ve farnosti u katedrály sv. Petra 
a Pavla v Brně a členem Kněžské rady brněnské diecéze. V říjnu 
2015 byl brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem jmenován sídel-
ním kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Br-
ně. 

21. května 2016 papež František jmenoval Pavla Konzbula pomoc-
ným brněnským biskupem a titulárním biskupem litomyšlským. Bis-
kupské svěcení přijal  29. června 2016 v katedrále sv. Petra a Pavla 
v Brně. 

(zdroj: www.cirkev.cz) 



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 

Kostel svatého Mikuláše Bílovec 

Pátek 10. června 

 
Program:  

19:00  mše svatá 

19:45  zpěváci L. Švorcové 

20:00  komentovaná prohlídka 

20:15  zpěváci L. Švorcové 

20:30  večer chval v podání místní schóly 

21:00  komentovaná prohlídka 

21:15  zpěváci L. Švorcové 

21:30  individuální prohlídka doplněná hudbou 

22:00  společná závěrečná modlitba za vyslyšení  

  proseb 

 

Celovečerní program: 

– výstava starých bohoslužebných předmětů 

–  možnost zapálení svíce a napsání osobní prosby 


