
prosinec 2018 
 

9.12. Ne  DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ                  sbírka na opravy 
Adamov  8.30  mše svatá – za Anežku Jandovu,  

Elišku Dittrichovu a Pavlínu Valentovu 
  17.30 adventní zastavení + výstava betlémů  
Bílovice  10.00  mše svatá – za Karla Lukšeho 

18.00  Adventní koncert  
Českého filharmonického sboru Brno  
(komorní část) 

20.00  adorace + zpovídání; 9.15 scholička 
 

 
 

11.12. Út  sv. Damasa I., papeže  
Adamov  8.30  mše svatá – za dar víry a zdraví 
Bílovice 19.00  večer s Biblí 
 

12.12. St  Panny Marie Guadalupské 

rorátní mše svatá + snídaně pro děti  
Bílovice  6.45 mše svatá – za duše v očistci 

 modlitba růžence 
 

13.12. Čt  sv. Lucie, panny a mučednice 
Adamov  16.00 katecheze dobrého pastýře  

17.30 bohoslužba slova 
 

14.12. Pá  sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve  
Bílovice  16.15 katecheze dobrého pastýře 

16.15 setkání ministrantů  
  17.30 mše svatá – za † Marii Henkovou 

18.15 katecheze pro mládež  
18.15 MSKA: KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ  

IV. Luterství – Martin Grombiřík,  
emeritní farář Evangelické církve Augšpurského vyznání 

 

 

15.12. So  rorátní mše svatá + snídaně pro děti + dílničky 
Bílovice  7.00 mše svatá –  

 

   adventní duchovní obnova 
Bílovice  16.00-16.30 první promluva 
  16.30-17.30 adorace 
  17.30-18.00 druhá promluva 
  18.00  svátostné požehnání 

během duchovní promluv bude k dispozici zpovědník Zdeněk Drštka. 
vánoční zpovídání od 16 – 18.30 

 

16.12. Ne  TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ     
Adamov  8.30  mše svatá – na poděkování za 80 let života 
Bílovice  10.00  mše svatá – za † Marii Grůzovou,  

rodiče, živou a † rodinu  
18.00 příprava na svátost biřmování  
(18.11., 2.12.,16.12., 13.1., 27.1.) 

 20.00 adorace, vánoční zpovídání  
 

18.12. Út   
Adamov  8.30  mše svatá – za dar víry a zdraví 
Bílovice 19.00  večer s Biblí 
 

19.12. St  rorátní mše svatá + snídaně pro děti  
Bílovice  6.45 mše svatá –  

 modlitba růžence 
Adamov  17.30  mše svatá –  

 

20.12. Čt   
Adamov   hrané vánoční pásmo pro ZŠ 

16.00 katecheze dobrého pastýře  
Bílovice  vánoční pásmo žáků základní školy 

 

21.12. Pá   
Bílovice  16.15 katecheze dobrého pastýře 
  17.30 mše svatá – in l´onore di Padre Pio 
  18.15 katecheze pro mládež 

20.00 modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí 
 

22.12. So  rorátní mše svatá + snídaně + stavění betléma 
Bílovice  7.00 mše svatá – na poděkování za dar života 
 

23.12. Ne  ČTVRTÁ  NEDĚLE ADVENTNÍ     
Adamov  8.30  mše svatá – za tatínka a bratra 
Bílovice  10.00  mše svatá – za † Miroslava Kučeru,  

manželku, syna a živou rodinu  
 

24.12. Po  ŠTĚDRÝ VEČER  
 

Bílovice  15.00  mše svatá – pro děti s koledami  
a uložením Jezulátka do jesliček  
– za živou a † rodinu, rodiče a bratra 

 

Adamov  21.00  štědrovečerní mše svatá – za rodiny ve farnosti 
zpívá sbor František Kolařík – Vánoční mše  

Bílovice 22.30  tradiční štědrovečerní mše svatá s vánočními  
– za Věru a Arnošta Huňařovy, Věru Mazancovou,  
živou a † rodinu a duše v očistci  
zpívá sbor  BACHs 
• úvod: Pastorela - Narodil se Kristus Pán 
• před evangeliem: Adeste Fideles (česky) 
• dary: Když přišla noc 
• přijímání: Když přišla noc 
• závěr: všichni Narodil se Kristus Pán 

 

25.12. Út NAROZENÍ PÁNĚ   
Adamov  8.30  mše svatá – za kněze, kteří působili v Adamově 
  zpívá sbor František Kolařík – Vánoční mše 
Bílovice  10.00  mše svatá – za živou a † rodinu  
  zpívá sbor  BACHs  
 

26.12 St  sv. Štěpána, prvomučedníka   
Adamov  8.30  mše svatá – za Václava Kalába 
Bílovice  10.00  mše svatá – za mládence 

 

28.12. Pá svatých Mláďátek, mučedníků 
vánoční dárek pro děti - Aquapark Boskovice 15.00-17.00 
 

29.12. So  sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka  
 

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

Adamov  8.30  mše svatá –  
za P. Arnošta Korce a Aloisii Šumpelovu 

Bílovice  10.00  mše svatá –  
za rodinu Lakosilovu, Štykarovu a Hradilovu 

 

31.12. Po  sv. Silvestra I., papeže 
Adamov  15.00 mše svatá – na poděkování za uplynulý rok 
Bílovice 16.30 mše svatá –  

za lidi, kteří k nám do farnosti přicházejí 
 

1.1. Út  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 
 

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 

 

 

 
Aplikace „Průvodce adventem 2018"   

pomůcka k užitečnému prožití adventní doby.  
Aplikaci lze zdarma stáhnout  pomocí služby „Obchod Play“. 
 
 
13.1. So  Tříkrálová sbírka 
Bílovice  8.00 mše svatá  
 

 
 


