
Doba postní 2019 

 

31.3. Ne  ČTVRTÁ NEDĚLE POSTNÍ 
Adamov  8.30  mše svatá – za živou a † rodinu Krausovu  
Bílovice 10.00  mše svatá – za † manžela  

a celou živou a † rodinu Moserovu 
   příprava letošních prvokomunikantů 
  17.00 křížová cesta 

18.00 příprava na svátost biřmování 
  20.00 adorace + zpovídání 
 

2.4. Út 
Adamov  16.00 katecheze – příprava ke křtu  

17.30  mše svatá – na poděkování za Boží ochranu, 
pomoc a posilu s prosbou za živou a † rodinu 

Bílovice  19.00 ekumenické biblické hodiny 

   setkání vede Pavel Kašpar 
    

3.4. St    
Bílovice 8.00 mše svatá – za požehnání pro operaci 

8.30 modlitba růžence 
     
4.4. Čt   

Adamov  16.00 katecheze dobrého pastýře  
Bílovice 19.00  Kurz ALFA – X. večer  
   

5.4. Pá                         

Adamov  16.00 mše svatá – za živou a † rodinu a duše v očistci 
Bílovice 16.15 Katecheze dobrého pastýře 

17.00 křížová cesta  
17.30 mše svatá – za † maminku, živou a † rodinu 
  setkání mládeže 
20.00 Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí 
 

6.4. So  Postní duchovní obnova 

první sobota v měsíci 
Bílovice  15.00 první promluva – P. Pavel Lazárek 

16.00 druhá promluva – P. Zděnek Drštka 
  17.30 mše svatá s třetí promlouvou – za † Janu 

   příležitost ke svátosti smíření od 15 hodin 
   
7.4 Ne  PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ 
Adamov  8.30  mše svatá – na poděkování za všechna požehnání  

naší rodině s prosbou o Boží ochranu  
a  vedení Duchem Svatým do dalších dní a roků 

Bílovice 10.00  mše svatá – za živou a † rodinu Jiříčkovu  
a Kavkovu  

   příprava letošních prvokomunikantů 
  17.00 křížová cesta 
  20.00 adorace + zpovídání 
9.4. Út 
Adamov  16.00 katecheze – příprava ke křtu 

17.30  mše svatá – za rodinu Truhlářovu, Jachanovu  
a Sáňkovu 

Bílovice  19.00 ekumenické biblické hodiny 

   setkání vede Pavel Kašpar 
10.4. St    
Bílovice 8.30 modlitba růžence 
     
11.4. Čt  rekolekce Brno 

Adamov  16.00 katecheze dobrého pastýře  
 17.30  mše svatá – za syna, manžela a oboje rodiče 

Bílovice 19.00  Kurz ALFA – XI. večer  

    

 
12.4.  Pá  Květný pátek ve Sloupě 

Bílovice  16.15 katecheze Dobrého pastýře  
  17.00 dětská křížová cesta 

17.30 mše svatá – za † manžela a † rodinu 

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 
   pesachová večeře  
   
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 

 

Farní pouť do Olešnice – 16. 6. 2019 

8.00  odjezd z Bílovic přes Adamov (návštěva nové boží muky) 
9.30 mše sv. v Olešnici (historie kostela), prohlídka KFC Rafael  
11.45 oběd v KFC Rafael 
13.30 návštěva modrotisku (UNESCO) 
14.45 křížová cesta bolestí regionu           záloha 300 Kč 

 

    

 

 

 

Návštěva otce arcibiskupa Jana Graubnera 
 

 
 
 
 
 
 

 

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 
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