
Velikonoce 

 

12.4.  Pá  Květný pátek ve Sloupě 

Bílovice  16.15 katecheze Dobrého pastýře  
  17.00 dětská křížová cesta 

17.30 mše svatá –  
18.15 MSKA: KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ  

VIII. Starokatolictví a anglikánství  
Pavel Stránský, biskup Starokatolické církve  
 

 

13. 4.  So  
Brno   Diecézní setkání mládeže 2019 s otcem biskupem 

rezervace do skupin na www.brno.signaly.cz 
Skaut – brigáda s rodiči na tábořišti Rybník 

Adamov 8.00 úklid fary a kostela před Velikonocemi 
Bílovice 8.00 úklid fary a kostela před Velikonocemi 
 

14.4.  Ne  Květná neděle          sbírka na opravy farní kavárna 

  

Adamov  8.30  mše svatá – za živou a † rodinu  
Markovu a Hanákovu 

Bílovice  10.00  mše svatá – na poděkování za dar života 
  11.00 příprava na první svaté přijímání  

zpovídání od 16.00 do 18.00                    zpověď Bílovice 
17.00 pobožnost křížové cesty 
20.00  adorace – zpovídání                    zpověď Bílovice 

 

16.4. Út   
Bílovice 19.00 ekumenické biblické hodiny 

   setkání vede Pavel Kašpar 

 

    

17.4.  St   
Bílovice  8.30 modlitba růžence 

 

18.4.  Čt ZELENÝ ČTVRTEK         zpověď Adamov od 16 h 
Adamov  17.00 mše svatá – za rodiče Coufalovy a dceru 
Bílovice  18.30  mše svatá – za            zpověď Bílovice 
18. – 19.4.  Duchovní obnova pro prvokomunikanty  

            Zelený čtvrtek přespávání na faře, Velký pátek dopoledne 
 

19.4.  Pá VELKÝ PÁTEK          zpověď Adamov od 16 h 
Bílovice  14.00  křížová cesta – sraz u kříže u Staré hrušky 
Adamov  17.00 obřady velkého pátku 
Bílovice  18.30 obřady velkého pátku           zpověď Bílovice 

 

 
 

20.4.  So BÍLÁ SOBOTA – křestní vigilie  
Adamov  18.30 mše svatá – na poděkování za milost křtu 
Bílovice  20.00  mše svatá – za 
 

21.4. Ne  NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  
     žehnání velikonočních pokrmů 

Adamov  8.30  mše svatá – na poděkování za dar lásky  
s prosbou o požehnání pro celou rodinu 

Bílovice  10.00  mše svatá – za živou a † rodinu Ondrušovu  
a Wünschovu 

   

22.4. Po  pondělí velikonoční 
Bílovice  7.00  mše svatá – za  
Adamov  8.30  mše svatá – za rodiče Fojtíkovy 
 

23.4.  Út  
Adamov  17.30 mše svatá –  
Bílovice 19.00 ekumenické biblické hodiny 

   setkání vede Pavel Kašpar 

 

22.4.  St   
Bílovice  8.00 mše svatá – 

8.30 modlitba růžence 

 

25.4. Čt  
Adamov  17.30 mše svatá –  
 

26.4. Pá  
Bílovice 16:30 zpověď dětí přede mší - rodiče a sourozenci  

využijte příležitost předvelikonočního zpovídání 
  17.30 mše svatá –  

18:15 praktický nácvik na první svaté přijímání 
27.4. So  
Praha    Národní pochod pro život 

 

 

28.4. Ne  NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ        

první svaté přijímání            
 

Adamov  8.30  mše svatá – za rodiče Coufalovy a dceru 
Bílovice  10.00  mše svatá – za  
Adamov  12.00 křtiny Veronika Sýkorová 
Bílovice  19:00 Varhanní koncert Michala Novenka  

 

 
 

5.5. Ne  TŘETÍ NEDĚLE VELIKONOČNÍ  
 

návštěva otce arcibiskupa Jana Graubnera,  

který požehná dokončený cyklus dveří s hlaholicí 
 

Adamov  8.30  mše svatá – za  
Bílovice  10.00  děkovná bohoslužba s požehnáním dveří v kostele  

sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou 
– za Anastazii Morávkovou, živou a † rodinu 

 

12:00 pohoštění v prostorách farní zahrady 
 

14:00 májová pobožnost – v kostele  
 

14:30 přednáška doc. Miroslava Vepřeka o hlaholici  
a staroslověnském písemnictví – v kostele 

  

15:30 představení nové knihy „Kostelní jednota  
v Bílovicích nad Svitavou“ – PhDr. Jaroslav Filka 

 

15:45 posezení s cimbálovou muzikou „Kalíšek“  
písařská dílna, program pro děti „Po stopách dvou 
soluňských bratrů“ – na farní zahradě 

 

V případě nepříznivého počasí se odpolední 
program uskuteční v kulturním sále Obecní 

hospody na Těsnohlídkově náměstí. 
 
 

http://www.brno.signaly.cz/
https://hnutiprozivot.cz/pochod-pro-zivot
https://farnost-bilovice.cz/wp-content/uploads/2018/12/krestanske-cirkve-updt-1.jpg
https://hnutiprozivot.cz/pochod-pro-zivot
https://farnost-bilovice.cz/wp-content/uploads/2019/03/mnovenko-1.jpg

