
Nový rok 

 

29.12. 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 – rodina Wiszová 
               zpívá adamovský sbor Jan Evangelista Kypta –Vánoční mše 
 

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

s prosbou o Boží pomoc v novém roce 
Bílovice 16.30 mše svatá –  

za lidi, kteří k nám do farnosti přicházejí 
 

1.1. St  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 

 

2.1 Čt   sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského 
 

3.1. Pá  Nejsvětějšího Jména Ježíš  první pátek v měsíci 
Adamov  16.00 mše svatá – za † rodiče, za dar víry, zdraví  

a za Boží pomoc a ochranu pro rodiny, syna a dcery 
Bílovice  17.30 mše svatá – za † tatínka, živou a † rodinu 
  20.00 modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí 
 

4.1. So               první sobota v měsíci 
Bílovice  7.00 mše svatá – za smíření  

 

5.1. Ne  ZJEVENÍ PÁNĚ 
Adamov  8.30  mše svatá – za † Marii Bílkovu, Jana Bílka a rodinu 
Bílovice  10.00  mše svatá – za † manžela a živou  

a † rodinu Nedomovu 
 

17.00 Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční – Hej, 
Mistře!“ – na Těsnohlídkově náměstí v Bílovicích – BACHs, SPS 
Bronislav, Mladost, Jolly Singers a další, Lenka Hrubá (soprán), 
Monika Kulhánková (alt), Karel Viktorín (tenor), Tomáš Kaberle 
(bas), Monika Jakubíčková (varhany), Jiří Řezníček (dirigent).  
Zváni jsou všichni, kdo se budou chtít v dobré vůli zapojit 

 
 

 

 
 
 

 
 
6.1.Po  ZJEVENÍ PÁNĚ              
Adamov  17.30 mše svatá – na poděkování, za Boží pomoc, 

ochranu a posilu s prosbou za živou a † rodinu 
 

7.1. Út   
Adamov  17.30 mše svatá – za Josefa Adama, manželku  

a rodiče z obou stran 
 

8.1. St   
Bílovice 8.00 mše svatá – za † rodiče a prarodiče z obou stran 

8.30 modlitba růžence 
 

10.1. Pá   
Adamov 16.00 tříkrálový koncert v adamovském kostele 
Bílovice 17.00 mše svatá – za † manžele Čoupkovy 
 18.30 koncert Tišnovského komorního orchestru  
 

 
 

11.1. So  Tříkrálová sbírka                            
 

Bílovice  8.00 mše svatá s požehnáním koledníkům + snídaně  

19.30  Společenský ples   

v kulturním sále (u) Obecní hospody 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

12.1. Ne  Křtu Páně 
Adamov  8.30  mše svatá – za P. Vladimíra Kotouna  

a Marii Ševčíkovu 
Bílovice  10.00  mše svatá – za  

 

Kontakty 
 

farář: P. PaedDr. Pavel Lazárek, PhD. 

e-mail: bilovice@dieceze.cz; 

adamov@dieceze.cz  

web: https://farnost-bilovice.cz 

telefon: 607 177 690 
 


