
říjen / listopad 

 

20.10. Ne  MISIJNÍ NEDĚLE                                       sbírka na misie 
Adamov  8.30  mše svatá – za lásku, důvěru mezi manžely  

a mezi rodiči a dětmi 
Bílovice  10.00  mše svatá – za živou a † rodinu Hrůzovu 

11.00 křtiny Denis a Alžběta 
16.30 setkání katechumenů  

  18.00 setkání biřmovanců 
   (6., 20. října, 10., 24. listopadu, 8. prosince) 
  20.00 adorace + zpovídání 
 

22.10. Út  sv. Jana Pavla II., papeže 
Adamov 17.30 mše svatá – za P. Františka Bendu,  

Václava Knittla a Tomáše Prnku 
 

23.10. St    
Bílovice 8.00 mše svatá – za  

8.30 modlitba růžence 
   

24.10. Čt   rekolekce Brno 

Adamov 17.30 mše svatá – za † manžela 
Bílovice  18.30 Život v Duchu – obnova  

seminář Život v Duchu (podle P. Ernsta Sieverse) 
  2. týden: Ježíš tě̌ spasí ́a osvobodí 
 

25.10. Pá  
Bílovice 16.00 schůzka ministrantů – liturgická katecheze 

17.30 mše svatá – za † manžele, živou a † rodinu 
18.15 farní katecheze 

18.30 MSKA – cyklus o řeholních řádech: II. 
Benediktýni – Fr. Naum Vraspír, OSB,  
podpřevor rajhradského opatství  

 

 
 

 
 
 

26.10. So  
Adamov 8.00 brigáda: vyvážení sutiny (rukavice, lopaty, kolečka) 
Olomouc  KDP  
 

27.10. Ne  30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
Adamov  8.30  mše svatá – za živou a † rodinu Markovu  

a Hanákovu 
Bílovice  10.00  mše svatá – za křestní děti a jejich rodiny 
   křest Júlie Helena Okáčová 

18.30 setkání katechumenů  
  20.00 adorace + zpovídání 
 

29.10. Út  bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice 
Bílovice  19.00 Ekumenické biblické večery  

– Markovo evangelium – s Pavlem Kašparem  
 

30.10. St    
Bílovice 8.30 modlitba růžence 
Adamov 17.30 mše svatá – za Ivanu Balážovu 
 

31.10. Čt   

Adamov 9.30 kontrolní den Adamov 
17.30 mše svatá – za syna, manžela a oboje rodiče 

Bílovice  18.30 Život v Duchu – obnova  
seminář Život v Duchu (podle P. Ernsta Sieverse) 

  3. týden: Ježíš je Pánem tvého života 
 

1.11. Pá VŠECH SVATÝCH  
první pátek v měsíci 

Adamov  16.00 mše svatá – za † bratra 
Bílovice 17.30 mše svatá – za † rodinu Krchnáčkovu 
 / po mši svaté zpovídání  

18.15 farní katecheze 
20.00 modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí  
 

2.11. So VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ  
  první sobota v měsíci             / zpovídání od 6.30 
Bílovice 7.00 mše svatá – za † Marii Maláškovou,  

živou a † rodiče 
Adamov 8.30 mše svatá – za Marii Kučerovu, bratra a rodiče 
 9.15 pobožnost za zemřelé na starém hřbitově 
  

3.11. Ne  31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                
      adorační den farnosti Bílovice nad Svitavou   

Adamov  8.30  mše svatá – za rodiče Chocholáčovy 
Bílovice  10.00  mše svatá – za † rodiče, živou a † rodinu 
  výstav a adorace od 11 hod do 18 hod 
 15.00 pobožnost za zemřelé na hřbitově 

15-18 Život v Duchu – obnova   
bohoslužba pokání a smíření  

 17.45 zakončení adoračního dne 
  18.00 setkání biřmovanců a katechumenů 
   (6., 20. října, 3., 24. listopadu, 8. prosince) 
 

4.11. Po  

Adamov         16.00  mše svatá – za † příbuzné, přátele,  
Ptačina   dobrodince a DvO 

17.00 pobožnost za zemřelé na novém hřbitově 
 

5.11. Út  

Bílovice  19.00 Ekumenické biblické večery  
– Markovo evangelium – s Pavlem Kašparem  

 
 
 

6.11. St    
Bílovice 8.00 mše svatá – za † kněze a † biskupy naší diecéze 

8.30 modlitba růžence 
   

7.11. Čt   

Adamov 17.30 mše svatá – za Jarmilu a Otakara Řezníčkovy 
Bílovice  18.30 Život v Duchu – obnova  

seminář Život v Duchu (podle P. Ernsta Sieverse) 
  4. týden: Ježíš tě povolává́ za svého učedníka 
 

8.11. Pá  
Bílovice 16.00 schůzka ministrantů – liturgická katecheze 

17.30 mše svatá – za Jiřinu a Františka Pospíšilovy 
18.15 farní katecheze 
 

9. – 15. 11.  Řím – Národní pouť  
k 30. výročí kanonizace sv. Anežky České 

 

10.11. Ne  32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ           sbírka na opravy 
Adamov  8.30  mše svatá – za živou a † rodinu Mejzlíkovu,  

Dočkalovu a Machulovu 
Bílovice  10.00  mše svatá – za † manžela Miroslava  

(zástup Jindřich Kotvrda) 
 

 
 

Dětský koutek s nedělní katechezí – začne na zkoušku od 6. října pro 
děti do 6 let v předsíni kostela (katecheze povedou maminky) 
Prosíme o dochvilnost příchodu na mši svatou, abychom nerušili děti při 
katechezích. Pro pozdní příchod použijte bočního vchodu. 
 
Katecheze Dobrého pastýře pro děti (3-6 let) začne ve středy od 
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 

 

https://farnost-bilovice.cz/nase-aktivity/vecery-s-bibli/
https://farnost-bilovice.cz/nase-aktivity/vecery-s-bibli/

