
Liturgické mezidobí  

 

24.10.  Ne  30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ          
 

Adamov  8.00  mše svatá – za rodinu Uhlířovu a Krejčích 
Bílovice  9.30  mše svatá – za dar zdraví 
Babice  11.00 mše svatá – za rodinu Pospíšilovu, Polepilovu  

a rodinu Minářovu 

Bílovice 19.00 příprava na svátost biřmování 
19.00 adorace + zpovídání 
20.00 modlitba růžence 

 
 

25.10. Po  

Bílovice  17.00 brigáda na faře 
Adamov 17.30 mše svatá – za pana učitele Přehnala,  

všechny učitele a vychovatele 

 

26.10. Út 16.00 Slavnostní otevření ROZHLEDNY u Lidušky 
19.30  Ekumenické biblické hodiny s Pavlem Kašparem 

 

27.10. St  
Bílovice 8.00 modlitba růženec  
Babice   
 

28.10. Čt sv. Šimona a Judy, apoštolů  
Bílovice  8.30  mše svatá –  
 
 

29.10. Pá bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice 
Babice  18.00  adorace až 19.00 
 

30.10. So  konec letního času  
 

31.10.  Ne  31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ          
 

Adamov  8.00  mše svatá – za Marii a Jaroslava Kučerovy 
Bílovice  9.30  mše svatá – za živou a † rodinu Kalodovu 
Babice  11.00 mše svatá – na poděkování  

s prosbou o Boží požehnání 
  12.00 – 13.00 zpovídání 
Bílovice 19.00 adorace + zpovídání 

20.00 modlitba růžence 

 
 

 
 
 

1.11. Po VŠECH SVATÝCH  
Adamov  16.00 mše svatá – za živou a † rodinu Jokešovu 
Babice  17.30 mše svatá – 
Bílovice 19.00 mše svatá – za živou † rodinu Farsovu 

Krchňáčkovu / po mši svaté zpovídání  
 

2.11. Út VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ  
Adamov  16.00 mše svatá – za † členy chrámového sboru 
Babice  17.30 mše svatá – 
Bílovice 19.00 mše svatá na hřbitově – za † Marii Maláškovou,  

živou a † rodiče  

 

5.11. Pá první pátek v měsíci 
Adamov  16.00 mše svatá – za † příbuzné, přátele, dobrodince  

a DvO 
Bílovice 17.30 mše svatá – za † maminku a bratra 
 / po mši svaté zpovídání  

modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí  
 

6.11. So první sobota v měsíci             / zpovídání od 6.30 
Bílovice 7.00 mše svatá – za  
Řícmanice 16.00 mše svatá – za  
 
7.11.  Ne  32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ      

adorační den farnosti Bílovice nad Svitavou       
 

Adamov  8.00  mše svatá – za rodiče Chocholáčovy 
Bílovice  adorační den farnosti 
9.30  mše svatá – za  

výstav a adorace od 11 hod do 18 hod 
Babice  11.00 mše svatá – za  
Bílovice 19.00 setkání biřmovanců 
  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Výuka náboženství Bílovicích n/S. 
 

1.tř.  – 2.tř.  pátek  – 16.15 – 17.15 na faře 
  (Jana Vaňková) 
3.tř.  – 4.tř.  pátek  – 16.15 – 17.15 na faře 
  (Věra Švejdová, David a Terezie Ondrušovi) 
5. tř. – 9. tř. pátek – 18.15 – 19.15 na faře  
  (Roman Vaněk, Pavel Lazárek) 

 

nedělní katecheze pro malé děti (v průběhu mše sv.)  od 5.9.  
 

Babice, Kanice, Řícmanice 
Náboženství  středy 16.15 – 17.15, následuje dětská mše svatá v 17.30 

 

Adamov 
Katecheze Dobrého pastýře (KDP) 
KDP pondělí 3-6 let 
KDP čtvrtek 6-9 let 
Náboženství vždy v pondělí v 17 h na faře / kostele od 20.9. 
 

Oznámení ohledně biřmovaní  
(termín domluven s biskupem Pavlem Konzbulem na 24.4.2022) 
Přípravy na svátost biřmování se obnoví od 3.10. 2021 od 19 hod. 
 

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.bilovicens.cz/akce/slavnostni-otevreni-rozhledny-u-lidusky-dne-26-10-2021-16-00-hodin
https://www.bilovicens.cz/akce/slavnostni-otevreni-rozhledny-u-lidusky-dne-26-10-2021-16-00-hodin
mailto:lazarek@centrum.cz

