Pořad bohoslužeb
6.9. Ne
Adamov
Bílovice
Babice

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
sbírka na opravy
8.30 mše svatá – za lásku mezi manžely
10.00 mše svatá – za živou † rodinu
11.30 mše svatá – na poděkování za 20 let společného
života a Boží požehnání do dalších dnů
žehnání aktovek
18.00 setkání biřmovanců
20.00 adorace + zpovídání

7.9. Po
Adamov

vigilie svátku Narození Panny Marie
17.30 slavná mše svatá u Světelského oltáře
za Marii Adamovu, manžela a rodiče z obou stran
18.45 mše svatá – za živou a † rodinu Zejdovu,
Strnadlovu a Urválkovu

Babice
8.9. Út
Vranov

Narození Panny Marie
18.00 poutní mše svatá slouží Mons. Jan Graubner

9.9. St
Bílovice

8.30

10.9. Čt
Adamov

17.30 bohoslužba slova
Jména Panny Marie
13.00 svátost manželství:
Markéta Klímová a David Koláček

13.9. Ne
Adamov

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
sbírka na Svatou zemi
8.30 mše svatá – za † manžela Rudolfa Dvořáka
a celou jeho živou a † rodinu
10.00 mše svatá – za † rodiče, prarodiče a bratry
11.30 mše svatá – za Petru Pospíšilovu,
rodinu Polepilovu a Pospíšilovu
14.00 křest Richard Jan Bakeš – Jan Špilar, jáhen
20.00 adorace

Adamov
Bílovice

16.9. St
Bílovice
18.9. Pá
Adamov
Bílovice

Oznámení ohledně biřmovaní
Na doporučení brněnského biskupství ohledně situace s Covidem19 a po konzultaci s biřmovanci jsme se dohodli na odložení
termínu biřmování na rok 2021.

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

Panny Marie Bolestné
17.30 bohoslužba slova
8.30

sv. Ludmily, mučednice
modlitba růžence

16.00 mše svatá – za Ivana Vyhňáka,
jeho rodiče a za Bohuslava Böhma
17.30 mše svatá –

Kanice

sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze,
Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků
16.00 zažít Kanice jinak – program s vínem a chlebem

20.9. Ne
Adamov
Bílovice
Babice
Bílovice

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.30 mše svatá – za Marii a Bohumíra Sládkovy
10.00 mše svatá – za † rodiče, prarodiče a živou rodinu
11.30 mše svatá – za Martina Fouska
20.00 adorace + zpovídání

19.9. So

Kanice
1.tř. - 2. tř. – pátek
– 11.45-12.30
3.tř. - 5. tř. – pátek
– 12.30 -13.15
Babice
1.tř. - 5. tř. – pátek
– 13.45-14.30
Adamov
Katecheze Dobrého pastýře (KDP)
KDP pondělí 3-6 let
KDP čtvrtek 6-9 let

Povýšení svatého kříže

14.9. Po
15.9. Út
Adamov

Bílovice
1.tř. – pátek – 11.50-12.35 (pátá vyučovací hod.) – Petr Šplouchal
2.tř. + 3. tř. – středa – 12.45-13.30 (šestá vyučovací hod.) Pavel Lazárek
4.tř. – pátek – 12.45-13.30 (šestá vyučovací hod.) – Petr Šplouchal
5.tř. – středa – 13.40-14.25 (sedmá vyučovací hod.) – Pavel Lazárek
6.- 9.tř. – pátek – mše svatá s promluvou + katechetické hry
mládež
- jednou za čtrnáct dní společenství mládeže

modlitba růžence

12.9. So
Bílovice

Bílovice
Babice

Výuka náboženství začne v týdnu od 21.9.2020

Od 25. července 2020 platí v celé České republice povinnost
nosit roušky na vnitřních hromadných akcích nad 100 lidí, což
se týká bohoslužeb, svateb i pohřbů uvnitř budov. Dále byla
omezena kapacita těchto akcí ve vnitřních prostorech na 500
osob. Při větším počtu přítomných je třeba zajistit samostatné
sektory pro 500 osob.
Rozhodnutím generálního vikáře brněnské diecéze Pavla
Konzbula ze dne 31. srpna 2020 a v souvislosti s mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 24. srpna 2020
mohou s platností od 1. září 2020 návštěvy Biskupství brněnského
vstupovat do jeho prostor pouze s ochrannou rouškou na ústech a
nosu.

