
Doba velikonoční 
 
 

1.6. Pá sv. Justina, mučedníka 
Adamov  17.30 bohoslužba slova 
Bílovice  16.15 katecheze Dobrého pastýře  
 17.30 příprava dětí k prvnímu svatému přijímání 
  20.00 večer chval 
 

2.6. So     
  

3.6. Ne  9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

Adamov  8.30  mše svatá – za † Marii, Antonína a rodinu 
Piskatých (P. František Provazník) 

Bílovice  10.00  mše svatá – za † rodiče, živou a † rodinu 
11.00 příprava na první svaté přijímání  
20.00  adorace; 9.15 scholička 

   
 

Neděle 3. června PĚŠÍ POUŤ DO KŘTIN – vycházíme v 7.00 hod. od 
kapličky sv. Jana Nepomuckého, dále půjdeme kolem Zlámaného kříže, 
kde se mohou v cca 7.45 hod. připojit poutníci z Řícmanic, přes rozcestí 
u Srnčí studánky, kde se mohou v cca 8.30 hod. připojit poutníci z Kanic 
a pak po modré do Křtin. Cesta je dlouhá necelých 10 km, je vhodná i 
pro děti. Ve Křtinách se zúčastníme v 10.30 hod. mše sv. 
 

   
 

5.6. Út  sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 
Adamov  17.30 bohoslužba slova 
 

6.6. St   sv. Norberta, biskupa  
Bílovice  8.30 modlitba růžence 

19.00  večer s Biblí 
   

8.6. Pá NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA  
Adamov  17.30 bohoslužba slova  
Bílovice  16.15 katecheze Dobrého pastýře  
 17.30 příprava dětí k prvnímu svatému přijímání 
Obřany 18.00 mše svatá 
 
Bílovice 18.30 Závěrečná přednáška – Prof. PhDr. Dušan Lužný 

KURZ SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍ 
 

 
 

9.6. So  Neposkvrněného Srdce Panny Marie  
Skaut – chlapecké a dívčí družiny – závěrečné výprav 
Bílovická křižovatka 

 

 
 

10.6. Ne  10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ           farní grilovačka 
 

Adamov  8.30  mše svatá – za Ludmilu Kalábovu 
 křtiny Marie Anna Smítalová 

Bílovice  10.00  mše svatá – za Ludmilu a Františka Kadlecovy  
a jejich rodiče 

20.00  adorace; 9.15 scholička 
 

12.6. Út   
Adamov  17.30 mše svatá – za Karolínu Pokornou, její rodiče  

a sourozence 
 

13.6. St  sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve 
Bílovice  8.00 mše svatá 

8.30 modlitba růžence 
 

 
 

15.15 odjezd ministrantů vlakem do Brna na Lasergame 
Tron Laser Aréna, Jugoslávská 5, Brno od 16 h 
https://www.tronlaserarena.cz/ 

 

 Laser Game je tedy zcela bezpečná hra vhodná pro všechny věkové 

skupiny – pro děti od 5 let. 
 Je vhodné s sebou mít tmavé oblečení na převlečení – 

sportovní oblečení, tepláky nebo kraťase.  
 Důležité je, aby bylo tmavé, jinak vás ostatní hráči v aréně 

velmi snadno objeví. 
 Důležitá a povinná je obuv sportovního charakteru, tedy 

pohodlná, uzavřená obuv. S nevhodnou obuví nebudete do 
arény vpuštěni. 

 V Aréně jsou osvětlené pouze překážky, mezi kterými se 
skrýváte. Zásah od protihráče vůbec nebolí, protože jsou 
zásahy snímány za pomocí elektroniky na vestě, kterou máte 
na sobě. Nemusíte se tedy bát žádných modřin nebo nebezpečí. 

 Překážky na sobě nemají žádnou nanesenou barvu, takže si 
nezašpiníte ani oblečení. 

 

14.6. Čt  
Adamov  17.30 za živé a † kněze, učitele a vychovatele 
  

15.6. Pá sv. Víta, mučedníka  
Bílovice  16.15 katecheze Dobrého pastýře  
  16.45 zpověď prvokomunikantů 

17.30 mše svatá – za dar života  
  17.15 zpověď rodičů a sourozenců 
  18.15 nácvik na první svaté přijímání 
15.–16.6.  setkání Mariánek na faře 
 

16.6. So  
Bílovice  15.00 svatba Klára Tizuliaková a Martin Komora 
  

17.6. Ne  11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ    

 

Adamov  8.30  mše svatá – za Martina Baďuru 
Bílovice  10.00  mše svatá – za rodinu Julínkovu a Zklámalovu 
  slavnost prvního svatého přijímání 
 15.00 pobožnost v kostele + pohárová oslava 

20.00  adorace; 9.15 scholička 
 
 
 
 



 
 

19.6. Út  sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa  
Adamov  17.30 bohoslužba slova  
 

20.6. St   
Bílovice  8.30 modlitba růžence 

19.00  večer s Biblí 
   

21.6. Čt sv. Aloise Gonzagy, řeholníka  
Adamov  17.30 bohoslužba slova  
  

22.6. Pá sv. Jana Fishera, biskupa,  
a Tomáše Mora, mučedníků  

Bílovice    
22. - 24.6 ministrantská víkendovka Tišnova a Bílovic  
23.6. So jáhenské a kněžské svěcení na Petrově 
 

24.6. Ne  NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE   

sbírka na bohoslovce 
Adamov  8.30  mše svatá – za Haničku a Fanouše Voráčovy 
Bílovice  10.00  mše svatá – za  
 20.00  adorace; 9.15 scholička 
 

26.6. Út  konference Aquileia 
Adamov  17.30 bohoslužba slova  
 

27.6. St   
Bílovice  8.00 mše svatá 

8.30 modlitba růžence 
19.00 setkání farní rady 

   

28.6. Čt sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 
Adamov  17.30 mše svatá – za Annu Železnou,  

manžela Františka a celou přízeň 
  

29.6. Pá SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ,  
HLAVNÍCH PATRONŮ BRNĚNSKÉ DIECÉZE 

Bílovice  17.30 mše svatá – na poděkování za uplynulý školní rok 
  táborák na farní zahradě 
30.6. So  

 
 
  

1.7. Ne  13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

 

Adamov  8.30  mše svatá – za † Jaroslav Krause. 
Bílovice  10.00  mše svatá – na poděkování Bohu  

rodiny Trnkovy, Lhotákovy a Hrůzovy 
křtiny Kateřina Zapadlová 

 20.00  adorace; 9.15 scholička 
 

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. 

 
 

Kontakty 

farář: P. PaedDr. Pavel Lazárek, PhD. 

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

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

 

 

      

 

 

 

   

3.6.  8.30 za † Marii, Antonína a rodinu Piskatých 
    (František Provazník) 
5.6.  17.30 bohoslužba slova 
7.6.  17.30 bohoslužba slova 
10.6.  sbírka na opravy 
  8.30 za Ludmilu Kalábovu 
12.6.  17.30 za Karolínu Pokornou, její rodiče a sourozence 
14.6.  16.00 Ptačina za živé a † kněze, učitele a vychovatele 
  17.00 beseda o létání 
17.6.  8.30 za Martina Baďuru 
19.6.  17.30 bohoslužba slova 
21.6.  17.30 bohoslužba slova 
23.6.  9.00 jáhenské a kněžské svěcení na Petrově 
24.6.    sbírka na bohoslovce 

8.30 za Haničku a Fanouše Voráčovy 
26.6.  17.30 za † Josefa Rozsypala, rodinu Žampovu a 
    Šmídovu, bohoslužba slova 
28.6. 17.30 za Annu Železnou, manžela Františku a celou   

přízeň 
1.7.  8.30 za † Jaroslav Krause. 
 
 
 

Rozvrhy náboženství 
 

2.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) – P. 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 

Katecheze Dobrého pastýře pro děti (3-6 let) v pátek od 16.15  

Farní katecheze pro mládež – pátek 18.15-110.30 

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

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

  



 

Studium manželství a rodiny 
Termíny: 2017: 10.–10. října, 13.–14. listopadu, 12.–12. prosince 
2018: 12.–13. ledna, 12.–13. února, 16.–17. března, 17.–18. dubna, 14.–15. 
května, 8.–10. června 
 
na letošním katechetickém kurzu didaktika 

dvě soboty 4.12. a 10.3. vždy 12:35-15:00. 
 
 

Členové nové farní fary v Bílovicích nad Svitavou 
 

Kulhánek Pavel, Koudelková Lenka, Tomášek Martin, Lata Jan, 
Vaněk Roman, Cívková Jitka, Řezníček Jiří, Lázničková Alice, 
Martínková Monika, Štancl Jiří, Demel Josef 
 

Na farní radu se můžete obracet s náměty 
pro obohacení života farního společenství.  
 
 

 věžní hodiny – stroj na hranici životnosti  (obec by dala cca. 
50.000) 

 

Dobrý den, 

jmenuji se Štěpánka Kytnerová a ve farnosti Kuřim vedu ministranty.  Nakonci 

června bychom si chtěli s ministranty udělat takovou víkendovku. Chci se 

zeptat jestli by bylo možné u vás na faře spát cca v 15 lidech? Jestli by byla k 

dispozici nějaká kuchyňka, případně vybavení v ní?  Jedná se o víkend od pátku 

22.6 do neděle 24.6. Říkala jsem si, že bychom v sobotu přizvali k sobě 

ministranty od vás z Bílovic, a tak bychom se mohli zpřátelit a oni by mohli 

třeba v září jet k nám.  

Předem děkuji za odpověď a přeji krásný zbytek týdne! 

Štěpánka Kytnerová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


