
pořad bohoslužeb 

 

14.10. Ne  28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                   sbírka na opravy 
 

Adamov  8.30  mše svatá – za rodinu Uhlířovu a Krejčích 
Bílovice  10.00  mše svatá – za † Františka a Antonii Kalodovy a živou a † rodinu 
 20.00 adorace 
 

15.10. Po sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve  
 

16.10. Út sv. Markéty Marie Alacoque, panny  
Adamov  17.30  mše svatá – za rodinu Hanákovu a Havlíčkovu 
 18.30 setkání farní rady v Adamově 
  

17.10. St  sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka  
Bílovice  8.00 mše svatá – za rodinu Wiszovu a DvO 
 8.30 modlitba růžence 

19.00  večer s Biblí 
  

18.10. Čt sv. Lukáše, evangelisty 
Adamov  16.00 katecheze dobrého pastýře  
 

19.10. Pá sv. Radima, biskupa  
Adamov  16.00 mše svatá – za bratra Jana  
Bílovice 17.30 mše svatá – za manžela a † rodinu 
 16.15 katecheze dobrého pastýře 
  18.15 katecheze pro mládež 
   

21.10. Ne  29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                   sbírka na misie 
 

Adamov  8.30  mše svatá – za živou a † rodinu Markovu a Hanákovu 
Bílovice  10.00  mše svatá –  za † Miroslava Pokorného, živou a † rodinu 

17.30 koncert smíšeného pěveckého sboru Cantilo Jevíčko,  
sbormistr Luděk Klimeš (Missa brevis od Zdeňka Lukáše) 

 
 

Výuka náboženství 
 

Základní škola Bílovice nad Svitavou 
1.tř. – pondělí – 11.50-12.35 (pátá vyučovací hod. ) – Petr Šplouchal 
2.tř. – úterý – 11.50-12.35 (pátá vyučovací hod.) – Pavel Lazárek 
3.tř. – úterý – 12.45-13.30 (šestá vyučovací hod.) – Pavel Lazárek 
4..tř. – pondělí – 12.45-13.30 (šestá vyučovací hod.) – Petr Šplouchal 
5.tř. – pondělí – 13.40 -14.25 (sedmá vyučovací hod.) – Petr Šplouchal 
výuka od 1. října 2018 
 

Farní katecheze  
pátek 18.15-19.30 pro druhý stupeň – od 5. října 2018 
Katecheze Dobrého pastýře  
v pátek od 16.15 pro děti (3-6 let) – od 5. října 2018 
Příprava k biřmování 
Bude probíhat v liché neděle v měsíci – první setkání bude 11. listopadu  
 

Kontakty 
 

farář: P. PaedDr. Pavel Lazárek, PhD. 

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

web: https://farnost-bilovice.cz 

telefon: 607 177 690  

e-mail: lazarek@centrum.cz 

 


