
Liturgické mezidobí 

 

18.9. Ne     25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Adamov  8.00  mše svatá – za Josefa Pokorného  

a živou a † rodinu Hruškovu 
Bílovice 9.30 mše svatá – za † rodiče, prarodiče a bratry 
   farní kavárna na faře 
Babice  11.00  mše svatá – za rodinu Pospíšilovu a Polepilovu 
Bílovice 20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

19.9. Po  sv. Januária, biskupa a mučedníka 

Adamov  17.30  mše svatá – zahájení výuky náboženství  
– za Stanislava Fojtíka, bratra a dvoje rodiče 

Bílovice 20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

20.9. Út  sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, 
Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků 

Adamov  16.00  mše svatá – za bratra, rodiče a živou víru v rodinách  
Ptačina 17.15 setkání se senátorkou Jaromírou Vítkovou 
Bílovice 20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

21.9. St  sv. Matouše, apoštola a evangelisty  
Bílovice 8.00 modlitba růžence + mše svatá 
Babice  17.30  bohoslužba slova 

 

22.9. Čt    
Bílovice  19.00 modlitební společenství 
  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

    

23.9. Pá   sv. Pia z Pietrelciny, kněze     
Bílovice 17.30  mše svatá – 
  18.15 setkání farní rady (kostelní okna, skla,  

památník P. Jana, výhledy na příští rok) 
20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

24.9. So   
Bílovice 7.00 mše svatá – za † rodiče, prarodiče a živou rodinu 

20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

25.9. Ne     26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Adamov  8.00  mše svatá – za uzdravení babičky 
Bílovice 9.30 mše svatá – za † Dagmar Mrkosovou  

a živou a † rodinu 
Babice  14.00  mše svatá – za manžele Šimonovy 

 

 

 



 

 
 

 

V sobotu 1. října se uskuteční Slavnostní požehnání památníku 

bílovického rodáka a kněze P. Jana Rybáře SJ – ve 13:30 úvodní 

modlitba na hřbitově u hrobu P. Jana Rybáře, ve 14h slavnostní 

bohoslužba v kostele (celebruje P. Tomáš Petráček), během ní bude 

požehnán památník. Po obřadu následuje přátelské posezení s 

pohoštěním. 

Spolu s pozvánkou na slavnostní požehnání památníku P. Jana Rybáře na 

kostele v Bílovicích bychom chtěli požádat všechny, kdo by na realizaci 

památníku chtěli přispět, aby tak učinili jedním z následujících způsobů: 

- poslat finanční příspěvek v libovolné výši na účet 

farnosti 2024391359/0800 s variabilním symbolem 1931 (rok narození 

Jana Rybáře) 

- libovolnou částku předat v hotovosti paní Jitce Cívkové 

Na všechny dary lze následně vystavit potvrzení a částku uplatnit pro 

odpočet ze základu daně z příjmu na začátku následujícího roku. 

Děkujeme. 

 

Náboženství bude probíhat od října:  

1.tř.  – 2.tř.  čtvrtek  12:45 - 13:30 šestá vyučovací hodina  

3.tř.  – 5.tř.  čtvrtek  13:40 - 14:25 sedmá vyučovací hodina 

6. tř. – 9. tř. pátek  18.30 – 19.30 na faře  

Kontakty 

farář: P. PaedDr. Pavel Lazárek, PhD. 

e-mail: bilovice@dieceze.cz; adamov@dieceze.cz  

babicenadsvitavou@dieceze.cz 

web: https://farnost-bilovice.cz 

http://farnostbabicenadsvitavou.cz/ 

telefon: 607 177 690  

e-mail: lazarek@centrum.cz 

 


