
Doba velikonoční 

 

9.5.  Ne  ŠESTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ           
        sbírka na opravy 

Adamov  8.00  mše svatá – za rodiče Coufalovy a dceru 
Bílovice  9.30  mše svatá – za rodiče 
Babice  11.00  mše svatá – za P. Františka Poláka, jeho rodiče  

a za paní Karlu 

Bílovice  20.00 modlitba růžence 

 

12.5. St    
Bílovice 8.30 modlitba růženec 
Babice  16.30 příprava na první svaté přijímání 
 

13.5. Čt  NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ  
Adamov  16.00  mše svatá – za rodinu Richterovu a Brutnerovu 

Babice  17:30 mše svatá – za rodiče Pernicovy a synovce  
Bílovice 19:00  mše svatá – za  
 

14.5. Pá  sv. Matěje, apoštola    
Adamov  16.00 mše svatá – za děti a jejich rodiny 
Bílovice  17.30 mše svatá – na  
  19.00  svatodušní novéna 
 

15.5. So   
Bílovice  7.00 mše svatá v kapli sv. Jana Nepomuckého  
  19.00  svatodušní novéna 
   

16.5.  Ne  SEDMÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ           
                     farní pouť na Velehrad 

Adamov  8.00  bohoslužba slova 
Bílovice  19.00  svatodušní novéna 
 

Romea Strata – pouť na Velehrad  

 

první autobus Babice-Bílovice-Velehrad odjezd v 6:10 zastávka u kostela 

druhý Bílovice-Velehrad cca. 90 km odjezd v 6:30 zastávka u Sokolovny 

Na Velehradě společná mše svatá v 8:30 s následným požehnáním  

- Po mši svaté odcházíme pěšky na Klimentek 16,5 km.  

- Pro koho by byla pěší cesta náročná je možné prožít neděli na 

Velehradě (např. komentovaná prohlídka baziliky + prohlídka 

areálu)  

V 15 hodin bude přistaven autobus, který vás převeze na „Parkoviště u 

křížku“ odkud se půjde pěšky na Klimentek necelé 2 km).  

V 17 hodin bude na Klimentku společná pobožnost. Následně se 

všichni přesuneme k autobusům (2 km) a pojedeme domů.  

Vzhledem k epidemiologické situaci a uzavřeným restauracím 

je dobré mít s sebou jídlo a pití na celý den. 
 

Pro poutníky, kteří půjdou pěší pouť do Mikulova, budu 

farníkům vděčný za drobné občerstvení. V Bílovicích budeme spát 

nedělní a pondělní noc.  
 

17.5. Po   
Bílovice  19.00  svatodušní novéna 
 

18.5.Út   
Adamov  17.30 bohoslužba slova 
Bílovice  19.00  svatodušní novéna 
 

 
 

 
 
19.5. St   
Bílovice  19.00  svatodušní novéna 
 
20.5.Čt sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze  
Bílovice  19.00  svatodušní novéna 
 

21.5.Pá Výročí posvěcení katedrály sv. Petra a Pavla  
Adamov  16:30 první svatá zpověď 
  17.30 mše svatá – za † rodiče, prarodiče a celou † rodinu 
Bílovice  19.00  svatodušní novéna 

 

22.5. So sv. Rity z Cascie, řeholnice   
Křtiny  18.00 svatodušní vigilie 
 

23.5.  Ne  SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO           
 

Babice   8.00  mše svatá – za rodinu Kolínskou a Hlaváčovu 
Bílovice  9.30  mše svatá – za  
Adamov 11.00  mše svatá – za prvokomunikanty a jejich rodiny 

první svaté přijímání 
 

První svaté přijímání Adamov – 23.5. v 11 hodin 
(svátost smíření v Adamově 21.5. od 16:30) 

 

První svaté přijímání Babice – 30.5. v 11 hodin 
(svátost smíření v Babicích 26.5. od 16:00) 
 

Program Noci kostelů 28. května v Adamově 
 

17:00 Mše svatá u Světelského oltáře 

18:00 Komentovaná prohlídka Světelského oltáře 

18:30 František blázen – příběh o svatém showmanovi Františku z 

Assisi. Jan Horák – Autorské divadlo: One man show o sv. Františku  

20:30 Komentovaná prohlídka Světelského oltáře 

21:00 Modlitba zpěvem Chvíle pro ztišení, zpívání i naslouchání 
 

Expedice Munții Apuseni pro mládež: 
 

Ne 8.8. -14.8.2021 expedice do rumunských hor 
pěší turistika a duchovní program (vhodné pro biřmovance) 
přihlašování v sakristii + záloha 500 Kč 

 

expedice Spiš (náhradní program za Muntii Apuseni)  
podle epidemiologické situace 

 

Ne 8.8. -14.8.2021 expedice na Spiš 
pěší turistika a duchovní program (vhodné pro biřmovance) 
přihlašování v sakristii + záloha 500 Kč 
 

Víkend u Anky 
Kdy: nový termín 15.-17.10.2021 
Věk 15-24 let 
Přihlašování: lazarek@centrum.cz (o. Pavel Lazárek) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informace pro další poutní dny 
Poutní trasa je plánovaná se spacákem, karimatkou a 

doprovodným vozidlem. Ubytování bude většinou na farách po 

předchozím přihlášení na romeastrata@centrum.cz. Příspěvek na 

ubytování, drobné občerstvení a doprovodné vozidlo je 100 Kč/den.  

Ke každé z etap je možné se bez přihlášení kdekoliv připojit. 

Přihlašovat se (romeastrata@centrum.cz) je nutné, pokud chcete využít 

služeb přespání na farách.  

Jídlo si zajišťuje každý sám, v poledne využijeme možnost 

menu, které zakoupíme cestou. Na ubytování bude zajištěna káva a čaj.  

Naše společné putování končí na hranicích za Mikulovem, dále 

cesta pokračuje až do Aquileii. Na hranicích předáváme štafetu 

rakouským organizátorům.    

 Vzhledem k epidemiologické situaci a vzájemné ohleduplnosti 

se doporučuje nastoupit cestu s negativním antigenním testem.  

Informace od pořadatelů na www.cirkevnituristika.cz 

 

Seznam etap moravské části stezky 

 

1. první etapa neděle 16. května 2021 Velehrad – Klimentek  
(16,5 + 2 km – 5:50 h) https://mapy.cz/s/hamatuzude 
(transfer autobus: Klimentek – Křtiny, přespání ve Křtinách) 

2. druhá etapa pondělí 17. května 2021 Křtiny – Brno 
(19 km – 5:15 h, přespání v Brně) https://mapy.cz/s/najotadepe 

3. třetí etapa úterý 18. května 2021 Brno – Rajhrad – Židlochovice 
(21 km – 5:30 h, přespání v Židlochovicích) 
https://mapy.cz/s/hezumatafo 

4. čtvrtá etapa středa 19. května 2021 Židlochovice – Popice 
(18 km – 5:00 h, přespání v Popicích) https://mapy.cz/s/rapusuzogo 

5. pátá etapa čtvrtek 20. května 2021 Popice – Mikulov 
(18 km – 6:00 h, přespání v Mikulově) https://mapy.cz/s/nuhojajuze 

6. šestá etapa pátek 21. května Mikulov – sv. Kopeček - Poysdorf 
(6,5 km na hranice – 2:00 h) https://mapy.cz/s/hapuhajeto 

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví  
 

každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. 

respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních 

prostorech rozestupy 2 metry – s výjimkou členů domácnosti - a 

účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce, dále 

nebyla stanovena žádná další omezení 

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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