leden - únor
14.1. Ne
Adamov
Bílovice
Bílovice
16.1. Út
Adamov

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

farní kavárna
sbírka na opravy
8.30 mše svatá – za bývalé spolupracovníky, žáky
a na poděkování za 89 roků života
10.00 mše svatá – za † rodiče, bratra a živou rodinu
20.00 adorace – zpovídání; 9.15 scholička
17.30 mše svatá – za P. Vladimíra Kotouna
a Marii Ševčíkovu

17.1. St
Bílovice

sv. Antonína, opata
8.00 mše svatá – volný úmysl
8.30 modlitba růžence

18.1. Čt
Adamov

Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
17.30 mše svatá – za maminku,
živou a zemřelou rodinu Jokešovu
19.00 Kurz ALFA – úvodní večer – Jde v životě o víc?

Bílovice
19.1. Pá
Bílovice

20.1. So
Adamov
Brno

16.15 katecheze dobrého pastýře
17.30 mše svatá – za † manžela,
živou a † rodinu Luskačovu
18.15 setkání mládeže na faře / spolčo mladých

Bílovice

11.00 křty: Petra Nováková a Tereza Kopáčková
9.00 Boží vůle a utrpení člověka – duchovní obnova
s Veronikou Barátovou v kině Scala
14.00 rozloučení – Jiří Fiala *1961 (průvod na hřbitov)

21.1. Ne

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Adamov
Bílovice
Bílovice

8.30 mše svatá – za rodiče Marii a Josefa Adamovy
10.00 mše svatá – za † rodiče a bratra,
živou a †rodinu Svobodovu
20.00 adorace; 9.15 scholička

23.1. Út
Adamov

17.30 bohoslužba slova

24.1. St
Bílovice

sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
8.30 modlitba růžence
19.00 večer s Biblí (klubovna)

25.1. Čt
Adamov
Bílovice

Obrácení svatého Pavla, apoštola
17.30 bohoslužba slova
19.00 Kurz ALFA – 1. večer – Kdo je Ježíš?

26.1. Pá
Bílovice

sv. Timoteje a Tita, biskupů
16.15 katecheze dobrého pastýře
17.30 mše svatá –
18.15 setkání mládeže na faře

27.1. So
Víkend

26. – 27. ledna 2018: Prezidentské volby – 2. kolo
26. – 28. ledna 2018: Skaut – Tuňáci – zimní víkendovka

28.1. Ne

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

mše svatá – za rodiče
Leopolda a Květoslavu Fialovy
Bílovice
10.00 mše svatá – za † maminku Blaženu Veselou
17. 00 vystoupení Vokálního souboru OctOpus Vacalis,
vedoucí Martin Franze a hosté pod názvem Ze Španělska do Nového
světa – vánoční ozvěny – vstupné dobrovolné
20.00 adorace; 9.15 scholička
Adamov

30.1. Út
Adamov
31.1. St
Bílovice
1.2. Čt
Bílovice

8.30

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.
Kontakty
farář: P. PaedDr. Pavel Lazárek, PhD.
e-mail: bilovice@dieceze.cz; adamov@dieceze.cz
telefon: 607 177 690, e-mail: lazarek@centrum.cz

17.30 mše svatá – za živou a zemřelou rodinu a
duše v očistci
sv. Jana Boska, kněze
8.00 mše svatá – volný úmysl
8.30 modlitba růžence
19.00 Kurz ALFA – 2. večer – Proč Ježíš zemřel?

2.2.. Pá
Adamov
Bílovice

Uvedení Páně do chrámu
16.00 mše svatá – za Otakara a Růženu Řezníčkovy
16.15 katecheze dobrého pastýře
17.30 mše svatá – za poděkování za dar života
18.30 MSKA – setkání s paní Erikou Bezdíčkovou
18.15 setkání mládeže na faře
20.00 modlitba zpěvem

3.2. So
Bílovice

sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
8.00 mše svatá – volný úmysl
2. února 2018: pololetní prázdniny
3. – 10. února 2018: jarní prázdniny

5.2. Ne

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Adamov
Bílovice

8.30 mše svatá – za rodiče Vancovy
10.00 mše svatá – za † Františka Morávka,
živou a † rodinu
20.00 adorace; 9.15 scholička

Bílovice

Oznámení

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.

