
listopad - prosinec 
   

5.11. Ne  31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                               

Adamov  8.30  mše svatá – za rodinu Mejzlíkovu, Dočkalovu,  
Machulovu a duše v očistci 

Bílovice  10.00  mše svatá – za † rodiče a DvO 

  15.00 pobožnost na hřbitově 
20.00  adorace + zpovídání; 9.15 scholička 

 

7.11. Út   
Adamov  17.30  mše svatá – za † příbuzné, přátele, dobrodince  

a DvO  

setkání s katechumeny v Adamově  

8.11. St   
Bílovice  8.00 mše svatá – volný úmysl  

8.30 modlitba růžence 
   

9.11. Čt  Posvěcení lateránské baziliky  

Adamov 17.30 bohoslužba slova 
Bílovice  19.00 Manželské večery – 4. večer 

 

10.11. Pá  sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 
Brno  12.30 rozloučení s Jaroslavem Průšou 
Bílovice  16.30 katecheze dobrého pastýře 

17.30 mše svatá – za dědečka Hrůzu,  
živou a † rodinu 
setkání mládeže na faře 

18.30 Judaismus – PhDr. et JUDr. Marek Čejka, Ph.D 

 

   
 

 
 

11.11. So  sv. Martina, biskupa  

Olomouce Katecheze dobrého pastýře 
  sraz u fary v 7.40 

  

12.11. Ne  32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                           farní kavárna            

Adamov  8.30  mše svatá – za oboje † rodiče a bratry 
Bílovice  mše svatá u příležitosti 100 let narození P. Hebelky  

při mši svaté zazní skladby P. Hebelky 

9.15 scholička  
10.00  mše svatá – za † manžela Miroslava 
16.00 vzpomínkový večer 
20.00 adorace 
 

 

 
13.11. Po sv. Anežky České, panny  

Studium manželství a rodiny 13.–14. listopadu 

 

14.11. Út   
Adamov  17.30 mše svatá – za rodiče Krésovy a syna 
   setkání s katechumeny v Adamově 

 

15.11. St  sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve 
Bílovice  8.00 mše svatá – volný úmysl  

8.30 modlitba růžence 

 

16.11. Čt  sv. Markéty Skotské  

Adamov 17.30 bohoslužba slova 
Bílovice  19.00 Manželské večery – 5. večer 

večer s Biblí (klubovna) 
 

17.11. Pá sv. Alžběty Uherské, řeholnice  

Bílovice  9.00 brigáda shrabování listí kolem kostela 
17.30 mše svatá – za spolubratra kněze 

 

18.11. So úklid kostela v Adamově 
   

19.11. Ne  33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Adamov  8.30  mše svatá – za živou a † rodinu 
Bílovice  10.00  mše svatá – za † rodiče Cívkovy  

a živou a † rodinu 
křest Jonáše Fryče 

18.00 koncert BACHS a MLADOST 

výtěžek bude věnován na opravu kostela 
20.00  adorace; 9.15 scholička 

   

   
 

21.11. Út  Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 

Adamov  17.30 mše svatá – za Martu Tesařovu 

 

22.11. St  sv. Cecilie, panny a mučednice  

Bílovice  8.00 mše svatá – volný úmysl  
8.30 modlitba růžence 

 

23.11. Čt  sv. Klementa I., papeže a mučedníka 

Adamov  17.30 mše svatá / bohoslužba slova 
Bílovice 19.00 Manželské večery – 6. večer 

 

24.11. Pá  sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků  

Bílovice 16.30 katecheze Dobrého pastýře  
17.30 dětská mše svatá – za † manžela, rodiče,  

sourozence 
18.15 setkání mládeže na faře / spolčo mladých 
 

25.11. So  sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 
Brno  9.30 22. Svatocecilské setkání - biskupství 

26.11. Ne  JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE                 narozeninová oslava      
Adamov  8.30  mše svatá – na jistý úmysl 
Bílovice  10.00  mše svatá – za Rudolfa Moučku, živou a † rodinu 
  mši svatou doprovází sbor BACHs 

20.00  adorace; 9.15 scholička 

 

28.11. Út   
Adamov  16.00 mše svatá – za dar kněžství 
 

29.11. St   
Bílovice  8.00 mše svatá – volný úmysl  

8.30 modlitba růžence 

 

30.11. Čt  sv. Ondřeje, apoštola  
Bílovice 19.00 Manželské večery – 7. večer 

večer s Biblí (klubovna) 
 

1.12. Pá  
Adamov  17.30 mše svatá – za Josefa Adama, manželku  

a rodiče z obou stran  
Bílovice 16.15 katecheze Dobrého pastýře  



17.30 dětská mše svatá – za † Helenu Martinkovou 
18.15 setkání mládeže na faře / spolčo mladých 

20.00  modlitba zpěvem + slovo na rok 
 

2.12. So   
Bílovice  7.00 mše svatá – za † tatínka, živou a † rodinu 
 

3.12. Ne  PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ    žehnání adventních věnců 
Adamov  8.30  mše svatá – hodová mše svatá – zpívá sbor 

za živé i † obyvatele Adamova s poděkováním za úrodu 
Bílovice  10.00  mše svatá – za † rodiče Kotasovy a bratra 
 16.15 Mikulášské zvonění 

20.00  adorace; 9.15 scholička 

 

 

5.12. Út   
Adamov  17.30 mše svatá – za Martu Tesařovu 

 

6.12. St  sv. Mikuláše, biskupa, rorátní mše svatá + snídaně  

Bílovice  6.45 mše svatá – za rodinu Kovářovu a Martínkovu  
 modlitba růžence 

 

7.12. Čt  sv. Ambrože, biskupa a učitele církve  
Ptačina  17.30 mše svatá – za Karolínu Pokornou 
Bílovice 19.00 Manželské večery – 8. večer 

 

8.12. Pá  PANNY MARIE,  
POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 

Bílovice 16.15 katecheze Dobrého pastýře  
17.30 mše svatá – na poděkování za dar manželství 
18.15 setkání mládeže na faře / spolčo mladých 
 

9.12. So  rorátní mše svatá + snídaně + program pro děti 

Bílovice  7.00 mše svatá –  
Adamov  farní den 

 
    

10.12. Ne  DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ                  sbírka na opravy 

Adamov  8.30  mše svatá – na poděkování za narození syna 
Bílovice  10.00  mše svatá – za † Annu Bočkovou  

a živou a † rodinu                              farní kavárna 
20.00  adorace – vánoční zpovídání; 9.15 scholička 

 

12.12. Út  Panny Marie Guadalupské  

Adamov  17.30 mše svatá – za rodiče Fojtíkovy 

 

13.12. St  sv. Lucie, panny, rorátní mše svatá + snídaně  

Bílovice  6.45 mše svatá – volný úmysl  
 modlitba růžence 

 

14.12. Čt  sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve  
Adamov  17.30 mše svatá / 18.15 příprava ke křtu 
Bílovice 19.00 večer s Biblí (klubovna) 
 

15.12. Pá  biskupská návštěva 

Bílovice 16.30 katecheze Dobrého pastýře  
17.30 dětská mše svatá – za † Marii Henkovou,  

živou a † rodinu Bernhardtovu 
18.15 setkání mládeže na faře 

18.30 Křesťanství – Mgr. et Ing. Pavel Konzbul, Dr 

 

   

 
 

16.12. So  rorátní mše svatá + snídaně + program pro děti 

Bílovice  7.00 mše svatá –  
   vánoční zpovídání od 6.30 

 

17.12. Ne  TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ 
Adamov  8.30  mše svatá – za otce biskupa Karla Skoupého 
Bílovice  10.00  mše svatá – za dar zdraví  

a Božího požehnání pro celou rodinu 
20.00  adorace – vánoční zpovídání; 9.15 scholička 

 

19.12. Út   
Adamov  17.30 mše svatá –  
 

20.12. St  rorátní mše svatá + snídaně  

Bílovice  6.45 mše svatá – volný úmysl  
 modlitba růžence 

 

21.12. Čt   
Adamov  17.30 mše svatá / vystoupení žáků ZŠ Bílovice 
 

22.12. Pá   
Bílovice 16.15 katecheze Dobrého pastýře  

17.30 dětská mše svatá –  
vánoční zpovídání 
 

23.12. So  rorátní mše svatá + snídaně + program pro děti 

Bílovice  7.00 mše svatá – 
vánoční zpovídání od 6.30 / výzdoba kostela 

 

24.12. Ne  ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ 

Adamov  8.30  mše svatá – za Jana Pokorného a syna 
Bílovice  v 7 nebo 10  mše svatá –  
Bílovice  15.00  mše svatá – pro děti s koledami a tradičním 

uložením Jezulátka do jesliček – za rodinu Lakosilovu 
Adamov  21.00  štědrovečerní mše svatá – za rodiny ve farnosti 

zpívá sbor Richard Běčák – Valašská mše vánoční 

Bílovice 22.30  tradiční štědrovečerní mše svatá s vánočními 
zpívá sbor  BACHs – Nám narodil se Pán 

 

25.12. Po NAROZENÍ PÁNĚ   
Adamov  8.30  mše svatá – za farníky 
  zpívá sbor Richard Běčák – Valašská mše vánoční 

Bílovice  10.00  mše svatá – za živou a † rodinu  
  zpívá sbor  BACHs – Nám narodil se Pán 

26.12 Út  sv. Štěpána, prvomučedníka   

Adamov  – svatoštěpánská mše svatá – zpívá schola 
  8.30  mše svatá – za Václava Kalába 
Bílovice  10.00  mše svatá –  
 

27.12. St  sv. Jana, apoštola a evangelisty  
 

28.12. Čt  Svatých Mláďátek, mučedníků 
 

29.12. Pá sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka  

vánoční dárek pro děti - Aquapark Boskovice 15.00-17.00 

 

30.12. So   
Bílovice  7.00 mše svatá – za živou a † rod. Jaškovu a Marešovu 
 

31.12. Ne  sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa  
   obnova manželských slibů  

Adamov  8.30  mše svatá – za P. Arnošta Korce  
a Aloisii Šumpelovu a na poděkování za uplynulý rok 

Bílovice  10.00  mše svatá – za † rodiče, živou a † rodinu 
20.00  adorace; 9.15 scholička 

https://www.krestanskevanoce.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=48010


 

1.1. Po  MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE      konec oktávu narození 

Adamov  8.30  mše svatá – za ženy a dívky ve farnosti 
Bílovice  10.00  mše svatá – za ženy a dívky ve farnosti,  
abychom začali tím nejkrásnějším, co ve farnosti máme 
 

2.1. Út  Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského  
Adamov  17.30  mše svatá –  
 

3.1. St   Nejsvětějšího Jména Ježíš 

Bílovice  8.00 mše svatá – volný úmysl  
 modlitba růžence 

 

4.1. Čt   
 

5.1. Pá  první pátek 

Adamov  16.00 mše svatá –  
Bílovice  17.30 mše svatá –  
 

6.1. So  ZJEVENÍ PÁNĚ – Tříkrálová sbírka 

Bílovice  8.00 mše svatá – na úmysl dárce (za kněze) 
 

 
 

Bílovice   ples KDU-ČSL 

 

7.1. Ne  KŘTU PÁNĚ                                       konec doby vánoční 

Adamov  8.30  mše svatá –za † Marii Bílkovu, Jana Bílka a rodinu 
Bílovice  10.00  mše svatá –  
Adamov  12.00  křtiny – Marek Nohál, Marek František Novotný 
Bílovice  20.00  adorace; 9.15 scholička 

koncert OctOpus Vocalis 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Tříkrálová sbírka 

Ve dnech 1.-15.1. 2017 bude opět Tříkrálová sbírka. Hlavní koledovací 

den je stanoven na první sobotu, tedy 6.1. Začneme mší svatou s 

požehnáním koledníků v 8 hod., následuje snídaně na faře a odchod do 

ulic. Prosíme všechny zájemce o koledování, aby se přihlásili co 

nejdříve Věře Švejdové, Alici Lázničkové nebo Martinu Tomáškovi. 

Děkujeme. 

Kurzy ALFA  

Pozvěte své přátele na Kurzy ALFA. Alfa je příležitostí seznámit se 

základy křesťanství, přesvědčit se o tom, čemu křesťané věří a co 

křesťanství nabízí. Alfa je určena pro všechny hledající, kteří si kladou 

otázky po smyslu života. Kurz se skládá z jedenácti večerů. Každý 

z nich začíná večeří v příjemném prostředí, následuje přednáška na 

dané téma a po zákusku a kávě je příležitost nad tématem diskutovat ve 

skupinkách. Pozvěte své příbuzné a známé už teď na další kurz, který 

začíná v lednu 2018. Pokud chcete pomoci s přípravou, budeme rádi.  

Potvrzení o daru pro potřeby odpočtu ze základu daně 

V závěru roku není peněz nazbyt, přesto velká část lidí využívá zvlášť poslední 

dny v roce k podpoře neziskových organizací a charitních projektů právě proto, 

že si věnovanou částku mohou odečíst z daňového základu (z každého daru 

dostanu od státu něco zpět). 

Je zřejmé, že i naše farnost se bez finančních darů farníků a dalších 

podporovatelů neobejde. Pokud chcete přispět finančním darem naší farnosti, 

na konkrétní účel nebo obecně na provoz, opravy a podporu pestré činnosti, 

můžete použít číslo bankovního účtu farnosti:  

Bílovice nad Svitavou  2024391359/0800 

Adamov   1360996379/0800 

Stejně tak můžete peníze v hotovosti předat přímo panu faráři. 

Pokud posíláte peníze převodem, o zaslaném daru informujte pana faráře. 

Potvrzení o daru pro potřeby odpočtu ze základu daně z příjmu Vám rád vystaví 

pan farář (uplatníte při vlastním podání daňového přiznání nebo při ročním 

zúčtování daně Vaším zaměstnavatelem vždy za uplynulý rok). 

Pro uplatnění odpočtu daně se započítávají všechny dary v souhrnné výši 

minimálně 1000 Kč/rok. Stát tak při zúčtování daně z příjmu vrací z darů 15% 

zpět. 

Údaje o hospodaření farnosti a o využití finančních darů budou dostupné 

všem farníkům. Souhrn vyúčtování bude představen ve středu na farní 

radě. 

Zpěv koled 
 

Adamov: O nedělích a svátcích po celou dobu vánoční zpíváme koledy, 
vždy 15 minut před začátkem mše svaté  

 
 

Kontakty 

farář: P. PaedDr. Pavel Lazárek, PhD. 

e-mail: bilovice@dieceze.cz; adamov@dieceze.cz  

telefon: 607 177 690, e-mail: lazarek@centrum.cz 
 

Oznámení 

 

Modlitba růžence Bílovce ve středu v 8.30 a v neděli v 10.30  
Zpovídání Bílovice  půlhodiny před mší svatou  

(Pá, So, Ne během adorace – viz. ohlášky) 
Zpovídání Adamov půlhodiny před každou mší svatou. 
 

 

Rozvrhy náboženství 
 

Začátek výuky od 18. 10. 2017 

1.tř. – čtvrtek – 11.50-12.35 (pátá vyučovací hod. - 5.C) – Petr Šplouchal 

2.tř. – středa – 11.50-12.35 (pátá vyučovací hod. - 10.B) – Pavel 
Lazárek 

3.tř. – středa – 12.45-13.30 (šestá vyučovací hod. - 10.B) – Lazárek 

4.+5.tř. – čtvrtek – 12.45-13.30 (šestá vyučovací hod. - 5.C) – Šplouchal 

Farní katecheze pro mládež – pátek 18.15-110.30 

6.- 8.tř. – pátek – farní katecheze – Lenka Koudelková 

9.tř. + SŠ – pátek – společenství mládeže – Pavel Lazárek 

Katecheze Dobrého pastýře pro děti (3-6 let) v pátek od 16.00  

 

Kontakty 

farář: P. PaedDr. Pavel Lazárek, PhD. 

e-mail: bilovice@dieceze.cz; adamov@dieceze.cz  

telefon: 607 177 690, e-mail: lazarek@centrum.cz 
 
 

Oznámení 
 

Modlitba růžence Bílovce ve středu v 8.30 a v neděli v 10.30  
Zpovídání Bílovice  půlhodiny před mší svatou  

(Pá, So, Ne během adorace – viz. ohlášky) 
Zpovídání Adamov půlhodiny před každou mší svatou. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


