
  Pořad bohoslužeb 

 
 

2.2. Ne  UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU 
Adamov  8.30  mše svatá – za rodiče Vancovy 
Bílovice  10.00  mše svatá – za manželku Annu Kotasovou  

a její rodiče 
20.00 adorace + zpovídání 

 

4.2. Út   
Adamov  17.30 mše svatá – za † rodiče, bratra a živou rodinu 
Bílovice  19.00 Ekumenické biblické večery  

– Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem  
 

5.2. St   sv. Agáty, panny a mučednice 
Bílovice 8.00 mše svatá – za 

8.30 modlitba růžence 

 

6.2. Čt  sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků   
 

7.2 Pá                  první pátek v měsíci 
Adamov  16.00 mše svatá – na poděkování s prosbou za dar 

zdraví, Boží ochranu a pomoc do dalších let života 
Bílovice  17.30 mše svatá – za  
  pomazání nemocných v rámci dne nemocných  

MSKA – Cyklus o řeholních řádech: VI. Dominikáni –  
P. Filip Boháč, OP, převor kláštera u sv. Jiljí 

 20.00 modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí 
 

8.2. So  Sv. Josefiny Bakhity, panny 
Bílovice  9.00 brigáda – sklízení vánoční výzdoby  

 

9.2. Ne  5. neděle v mezidobí                     sbírka na opravy  
Adamov  8.30  mše svatá – za † vnuka 
Bílovice  10.00  mše svatá – za † Františka Morávka,  

živou a † rodinu 
16.30 setkání katechumenů 
18.00 setkání biřmovanců 
20.00 adorace + zpovídání 
 

11.2. Út  Panny Marie Lurdské 
Adamov   setkání seniorů 

17.30 mše svatá – za živou a † rodinu Papežovu, 
Ireinovu a DvO na které nikdo nepamatuje 

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

 

12.2. St   
Bílovice 8.00 mše svatá – za † rodiče, prarodiče, živ. a † rodinu 

8.30 modlitba růžence 

 

13.2. Čt   
Ptačina 17.30 mše svatá – na poděkování za přijatá dobrodiní 
s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu do příštích dnů 
 

14.2. Pá  
Bílovice  17.30 mše svatá – za dar zdraví pro rodinu 
 

15.2. So  bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků 
  17. – 23. února jarní prázdnin 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

16.2. Ne  6. neděle v mezidobí                      
Adamov  8.30  mše svatá – za živou a † rodinu Fialovu 
Bílovice  10.00  mše svatá – za † rodiče, živou a † rodinu 

20.00 adorace + zpovídání 
 
17.2. Po   
Adamov  8.00 mše svatá – za Jarmilu a Otakara Řezníčkovy 

 

18.2. Út 
Bílovice  19.00 Ekumenické biblické večery  

– Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem  
 

19.2. St   
Bílovice 8.30 modlitba růžence 

 

20.2. Čt   
Adamov  17.30 bohoslužba slova 

 

22.2. So  
Bílovice 14.00 pohřební mše svatá – Ing. Bohumír Polášek *1932 
 

23.2. Ne  7. neděle v mezidobí              sbírka haléř sv. Petra 
Adamov  8.30  mše svatá – za Zdeňka Svobodu, živou a † rodinu  

Svobodovu, Musilovu, Pribytkovu a Jurovu 
Bílovice  10.00  mše svatá – za † rodiče, sestru Toničku  

a celou živou a † rodinu Trnkovu 
příprava letošních prvokomunikantů 

 

25.2. Út  
Bílovice  19.00 Ekumenické biblické večery  

– Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem  
 

26.2. St   POPELEČNÍ STŘEDA 
Bílovice 8.30 modlitba růžence 
Adamov  16.00 mše svatá s udělováním popelce 

– za Vojtěcha Matala a jeho životní cestu  
Bílovice 17.30 mše svatá s udělováním popelce 

– za obrácení v rodině 
 

27.2. Čt   
Adamov  17.30 bohoslužba slova 
 

28.2. Pá                        
Bílovice 17.00 křížová cesta 
    

1.3. Ne  PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ                           
             sbírka na opravy 
Adamov  8.30  mše svatá – za Františka Mazala a rodiče 
Bílovice  10.00  mše svatá – za  
   příprava letošních prvokomunikantů 
  17.00 křížová cesta 

18.00 setkání biřmovanců 
Bílovice 20.00 adorace + zpovídání 
 
 
Adamov – křížové cesty – vždy 40 minut před začátkem mše svaté ve 
všední dny 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Kontakty 
 

farář: P. PaedDr. Pavel Lazárek, PhD. 

e-mail: bilovice@dieceze.cz; 

adamov@dieceze.cz  

web: https://farnost-bilovice.cz 

telefon: 607 177 690 

 
 

 

Pouť ke sv. Klementu Maria Hofbauerovi (200. výročí úmrtí) 

• 14.3.2020 So – odjezd v ranních hodinách,  

• návštěva kostela sv. Klementa Maria Hofbauera v Tasovicích, 

vybudovaného na místě jeho rodného domu 

• v 11 h slavnostní mše sv. v kostele v Louce (Znojmo) celebruje 

vídeňský kardinál Christoph Schönborn 

• návštěva poutního kostela Navštívení Panny Marie v Hlubokých 

Mašůvkách – výročí 800 let od první zmínky 

• návštěva vinného sklepa 

• předpokládaná cena za autobus do 200 Kč  
 

Postní duchovní obnova 4.4.2020 

 

První svaté přijímání 19.4.2020 v 10 hod 

přípravy prvokomunikantů: o nedělích 23.2., 1.3., 8.3., 15. 3., 22.3., 

29.3., 5.4., v pátky při dětských mších svatých 6.3., 13.3., 20. 3., 27.3., 

3.4., duchovní obnova pro prvokomunikanty 9. – 10.4., zpověď dětí: 

17.4.  

 

Svátost biřmování 7.6.2020 v 10 hod 
Setkávání biřmovanců: 19.1.,9.2., 1. a 15.3., pesachová večeře 3.4., 
19.4., víkend pro biřmovance 8.-10.5., 24.5., zpovídání 5.6. 
 

Expedice pro mladé – pohoří Apuseni (Rumunsko) 9.-15.8.2020 

 


