
Advent 

 

1.12. Ne  PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ    žehnání adventních věnců 
sbírka na církevní školství 

Adamov  8.30  mše svatá – za živou a † rodinu  
Ostrých a Ličkovu 

Bílovice  10.00  mše svatá – za rodiče a bratra Kotasovy ze Skaličky 
  18.30 setkání katechumenů  
  19.30 Život v Duchu – obnova – bohoslužba vylití Ducha  
 

3.12. Út sv. Františka Xaverského, kněze 

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

 

4.12. St  sv. Barbora rorátní mše svatá + snídaně pro děti  
Bílovice  6.45 mše svatá – za manžele Jaškovy 

 modlitba růžence 
14.30 brigáda – vyvážení sutiny, zakládání chodníku 

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

 

5.12. Čt   Mikulášská nadílka 
Adamov 10.00 brigáda – oškrabávání omítek 

17.30 mše svatá – za † Josefa Adama a celou rodinu, 
 rodinu Mazalovu a Větrovských 

 

6.12. Pá  sv. Mikuláše, biskupa 
Adamov  16.00 mše svatá – za Karolínu Pokornou 
Bílovice  17.00 mše svatá – za vnitřní uzdravení 

18:00  ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
  18.15 katecheze pro mládež 

20.00 modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí 
 

7.12. So  sv. Ambrože, biskupa a učitele církve  
  rorátní mše svatá + snídaně pro děti + dílničky 
Bílovice  7.00 mše svatá – za † Ladislava Trnku 
Adamov  10.00 pohřební mše svatá – pan Rudolf Dvořák 
 

Adventní dílna – ve farním sále po rorátech. Budeme vyrábět drobné 
vánoční dekorace. Výrobky pak budeme prodávat po nedělní mši svaté 
a výtěžek pošleme na misie, abychom přinášeli radost i chudým dětem. 
 

 
 
 
 

 
 
 

8.12. Ne  DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ                  sbírka na opravy 

Adamov  8.30  mše svatá – hodová mše svatá – zpívá sbor 
– za živé a † obyvatele Adamova s poděkování za úrodu 

  17.30 adventní zastavení + výstava betlémů  
Bílovice  10.00  mše svatá – za † syna Tomáše,  

† rodiče Ševčíkovy, živou a † rodinu 
16.15 Mikulášské vážení – před kostelem – zveme 
všechny děti (3+) s rodiči na ne(tradiční) setkání se 
svatým Mikulášem (včetně mikulášské nadílky) 

  18.00 setkání biřmovanců 
  (6., 20. října, 17., 24. listopadu, 8.,15. prosince,  

víkend pro biřmovance 8.-10. května, biřmování 7.6.) 
20.00  adorace + zpovídání; 9.15 scholička 

 
 

9.12. Po  PANNY MARIE,  
POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 

Adamov 17.30 mše svatá u Světelského oltáře – za  
 

10.12. Út 
Adamov 11.00 pohřeb paní Genowefa Komárková 
Bílovice  19.00 Ekumenické biblické večery  

– Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem  
  

11.12. St sv. Damasa I., papeže rorátní mše svatá + snídaně  
Bílovice  6.45 mše svatá –  

 modlitba růžence 

 

12.12. Čt  Panny Marie Guadalupské 
Adamov  17.30 mše svatá – za 
Bílovice  18.30 Život v Duchu – obnova  

seminář Život v Duchu (podle P. Ernsta Sieverse) 

 

13.12. Pá sv. Lucie, panny a mučednice 
Bílovice 16.15 setkání ministrantů  
  17.30 mše svatá – za † Marii Henkovu 

18.30 MSKA – cyklus o řeholních řádech: IV. 
Karmelitáni – P. Pavel Pola, OCD,  
převor kláštera u Pražského Jezulátka 

18.15 katecheze pro mládež  
 
 
 

 
 
 

14.12. So sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve  
  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 

. 

15.12. Ne  TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ                 
Adamov  8.30  mše svatá – na kněze, kteří působili v Adamově 
Bílovice  10.00  mše svatá – za † otčíma Karla Soukala ze Žabic  

 a DvO 
 18.00 Pěvecký adventní koncert Jitky Zerhauové –Na 

varhany doprovodí Daša Karasová. Zazní skladby W. A. 
Mozarta, J. S. Bacha, Ch. Gounoda, A. Dvořáka, …  

 20.00 adorace, vánoční zpovídání  
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17.12. Út              
Adamov  10.00 hrané vánoční pásmo pro ZŠ 
Adamov  17.30  bohoslužba slova  
Bílovice 18.00 vánoční pásmo žáků základní školy 
  19.00 Ekumenické biblické večery  

– Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem  
 

18.12. St  rorátní mše svatá + snídaně pro děti  
Bílovice  6.45 rorátní bohoslužba 
   modlitba růžence 

 

19.12. Čt   
Adamov  17.30 bohoslužba slova 
Bílovice  18.30 Život v Duchu – obnova – Rozeslání 

seminář Život v Duchu (podle P. Ernsta Sieverse) 

 

20.12. Pá   
Bílovice  16.15 setkání ministrantů  
  17.30 mše svatá – za † manžela, rodiče a sourozence 
     po mši svaté vánoční zpovídání 
   
21.12. So  rorátní mše svatá + snídaně + stavění betléma 
Bílovice  7.00 mše svatá – na poděkování za dar života 
 

22.12. Ne  ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ     
Adamov  8.30  mše svatá – za Jana Pokorného a syna 
Bílovice  10.00  mše svatá – za děti, vnoučata  

a celou živou a † rodinu 
  po mši svaté vánoční zpovídání 

  16.30 Koncert cimbálové muziky –  
benefiční koncert pro farnost Rybník 

20.00 adorace, vánoční zpovídání do 18 do 20.30 
 

24.12. Út  ŠTĚDRÝ VEČER  
 

Bílovice  15.00  mše svatá – pro děti s koledami  
s uložením Jezulátka do jesliček  
– za děti v našich farnostech 
 

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 živou a † rodinu Lakosivou, Šykarovu  
a Hradskou 

zpívá sbor  BACHs 
 

          po mši svaté jste srdečně zváni na společné agapé na faru 
 

25.12. St NAROZENÍ PÁNĚ   
Adamov  8.30  mše svatá – za Václava Kalába 
   zpívá sbor František Kolařík – Vánoční mše 
Bílovice  10.00  mše svatá – za živou a † rodinu  
   zpívá sbor  BACHs  
 

26.12 Čt  sv. Štěpána, prvomučedníka   
Adamov  8.30  mše svatá – za mládence  
Bílovice  10.00  mše svatá – za mládence 

 

27.12. Pá sv. Jana, apoštola a evangelisty 
vánoční dárek pro děti – Aquapark Boskovice 15.00-16.00 
18.00 koncert sboru Bronislav 

 

 
 

28.12. So  svatých Mláďátek, mučedníků  
 

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 
 

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 –   
Bílovice  16.15 katecheze dobrého pastýře 
  17.30 mše svatá –  
  18.15 katecheze pro mládež 

20.00 modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí 
 

4.1. So  Tříkrálová sbírka                           první sobota v měsíci 
 
Bílovice  8.00 mše svatá s požehnáním koledníkům + snídaně  
 

 
 

5.1. Ne  ZJEVENÍ PÁNĚ 
Adamov  8.30  mše svatá – za  
  16.00 tříkrálový koncert v adamovském kostele 
Bílovice  10.00  mše svatá – za † manžela a živou  

a † rodinu Nedomovu 

  Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční – na Náměstí R. 
Těsnohlídka v Bílovicích – pod vedením sbormistra Jiřího Řezníčka, 
zváni jsou všichni, kdo se budou chtít v dobré vůli zapojit 
 

Pátek 10. ledna 2020: Vánoční koncert Tišnovského komorního 
orchestru –v 18:30 hod. v bílovickém kostele 
 

 
 

 

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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