
  Pořad bohoslužeb 

 
 

10.5. Ne  PÁTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
Bílovice  10.00  mše svatá – za † rodinu Svobodovu a Buchtovu 
 

11.5. Po   
Bílovice  7.00 mše svatá – za nemocné naší farnosti 
 

12.5. Út   
Adamov  17.30 mše svatá – na obrácení v rodině a na úmysl 
dárce 
 

13.5. St   Panny Marie Fatimské 
Bílovice 8.00 mše svatá –  za milost obrácení a návratu k Pánu  

u pokřtěných v širší rodině 
8.30 modlitba růžence 
 

14.5 Čt   sv. Matěje, apoštola 
Adamov  17.30 mše svatá – za děti a jejich rodiny  
 

15.5 Pá             dětská mše svatá 
Bílovice  17.30 májová pobožnost + mše svatá 

18.00 mše svatá – za † manžela, rodiče a sourozence 
 

16.5. So   sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka 
Bílovice  7.00 poutní mše svatá – za Jarmilu a Otakara  

Řezníčkovy a rodiče 

 

17.3. Ne  ŠESTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ  
Bílovice  7.00  mše svatá – za farnost 
Adamov  8.30  mše svatá – za Haničku a Fanouše Voráčovy 
Bílovice  10.00  mše svatá – za dar vláhy pro naši zem 
  18.00 setkání katechumenů a biřmovanců 
  „Nazaretský byl popraven, ale potom…? (str. 63-83) 

(Odvaha k víře – Jacques Lacourt – kap. „Nazaretský byl popraven, ale 

potom…“? str. 63-83) 

 

Od pondělí dne (11. 5. 2020) jsou na základě usnesení Vlády ČR ze dne 

30. 4. 2020 umožněny bohoslužby, svatby a další akce, a to s účastí 

nepřevyšující 100 osob (mezi účastníky bohoslužeb se nepočítají ti, kteří 

vykonávají své povolání: celebrující, asistující, kostelník) za dodržení 

všech stanovených bezpečnostních a hygienických předpisů. 

 

Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od 

osobní účasti na nedělní bohoslužbě.  

V modlitbě provází a žehná 

+ Vojtěch Cikrle 

 

 

 

 

 

Bílovice nad Svitavou, kostel 
sv. Cyrila a Metoděje 

Program Noci kostelů 12. června 2020 

17:30 - 18:15    

mše svatá 
Eucharistická bohoslužba k zahájení noci kostela. 

18:15 - 20:00       

Workshop na téma Svatý Klement Maria Hofbauer 
v režiji skupin mládeže 

18:15 - 20:00      

čtyři důležité životní zastávky Klementa Maria Hofbauera 

- Znojmo 
čtyři důležité životní zastávky Klementa Maria Hofbauera: Znojmo – vyučen 

pekařem – seznámení s produkcí hostií, vyzkoušení si výroby hostií 

18:15 - 20:00      

čtyři důležité životní zastávky Klementa Maria Hofbauera 

- Řím 
čtyři důležité životní zastávky Klementa Maria Hofbauera: Řím – poustevník 

– přiblížení si poustevnického života sv. Klementa v Tivoli 

18:15 - 20:00      

čtyři důležité životní zastávky Klementa Maria Hofbauera 

- Varšava 
čtyři důležité životní zastávky Klementa Maria Hofbauera: Varšava – práce s 

knihtiskem a laiky – přepisoví textu na psacím stroji, výroba razítek 

18:15 - 20:00      

čtyři důležité životní zastávky Klementa Maria Hofbauera 

- Vídeň 
čtyři důležité životní zastávky Klementa Maria Hofbauera: Vídeň – 

pochopení životních obtíží sv. Klementa – apoštola Vídně – seznámení se s 

osvícenstvím, josefinismem a jansenismem a jejich vlivem na církev 

18:25 - 18:30   

Slavnostní vyzvánění 
Rozezvučí se kostelní zvony k pozvání na noc kostela. 

18:30 - 20:00    

Prohlídka věže, zvonů a hodin 
provázejí Jiří Štancl a Jiří Holánek 

18:30 - 20:00     

Průřez dílem malířky Jany Ondrušové – Wünschové 
Jana Ondrušová – Wünschová 

18:30 - 20:00    

Varhanní preludace 

20:00 - 21:00    

Modlitba zpěvem 
vedou Jiří a Helena Řezníčkovi 

 
 
 
 

Adamov, kostel sv. Barbory 

 

Program Noci kostelů 12. června 2020 
 

17:30 - 20:00    

Doprovodný program pro děti v okolí kostela 

18:00 - 20:00    

Volná prohlídka kostela s možností vyslechnout komentář ke 

Světelskému oltáři 

20:00 - 20:45   

Hudební pořad 

21:30 - 22:00    

Komentovaná prohlídka Světelského oltáře 
Průvodce posluchače seznámí s historií, významem i kompozicí památného 

vyřezávaného oltáře. 

22:00 - 22:30    

Modlitba zpěvem 
Chvíle pro ztišení, zpívání i naslouchání. 

 

 

 

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://www.nockostelu.cz/program/91599
https://www.nockostelu.cz/program/91602
https://www.nockostelu.cz/program/92122
https://www.nockostelu.cz/program/92122
https://www.nockostelu.cz/program/92123
https://www.nockostelu.cz/program/92123
https://www.nockostelu.cz/program/92124
https://www.nockostelu.cz/program/92124
https://www.nockostelu.cz/program/92125
https://www.nockostelu.cz/program/92125
https://www.nockostelu.cz/program/91600
https://www.nockostelu.cz/program/91601
https://www.nockostelu.cz/program/91604
https://www.nockostelu.cz/program/91605
https://www.nockostelu.cz/program/91603
https://www.nockostelu.cz/program/91887
https://www.nockostelu.cz/program/91888
https://www.nockostelu.cz/program/91888
https://www.nockostelu.cz/program/91891
https://www.nockostelu.cz/program/91890
https://www.nockostelu.cz/program/91889

