
 

Pořad velikonočních bohoslužeb 

 

2.4. Ne   KVĚTNÁ NEDĚLE 

Adamov  8.00  mše svatá – za Františka Mazala a rodiče 
Bílovice  9.30  mše svatá – za † Helenu Hegerovou 

 (po mši svaté příprava na první svaté přijímání) 
Babice  11.00  mše svatá – za † bratra a DvO 
  17.00 křížová cesta po vesnici – sraz v kostele 
Bílovice  18.00 pobožnost křžové cesty + modlitba růžence  
   příležitost ke svátosti smíření  
  

3.4. Po   

Bílovice  děkanská vizitace 
20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 
4.4. Út   

Bílovice 19.30  Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem  
„Apokalypsa aneb Zjevení Janovo“  

Bílovice 20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

5.4. St    
Adamov   instalace nového ozvučení 
Bílovice 8.00 modlitba růžence + mše svatá 
  14.00 pohřeb paní Marta Mamulová  
 

6.4. Čt  ZELENÝ ČTVRTEK          
Babice  15.00 příležitost ke svátosti smíření 

16.00 mše svatá  
Adamov  17.30 mše svatá – za mír, lásku a víru v rodinách  

a za zachování tradiční rodiny 
Bílovice  19.00  mše svatá – na podkěování za dar života 

 

7.4. Pá  VELKÝ PÁTEK           
Bílovice 14.00  křížová cesta – sraz u kříže u Staré hrušky 
Adamov  17.30 obřady velkého pátku 
Babice  17.30 obřady velkého pátku 
Bílovice 19.00 obřady velkého pátku 
           

8.4. So  BÍLÁ SOBOTA   
Adamov  18.30 mše svatá – na poděkování za milost křtu 
Babice  18.30 mše svatá  
Bílovice  21.00  mše svatá  
            velikonoční agapé  
 

9.4. Ne  NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  
     žehnání velikonočních pokrmů 

Adamov  8.00  mše svatá – za maminku Anastázii Procházkovou 
Bílovice  9.30  mše svatá  – za maminku 
Babice  11.00 mše svatá – za kmotřence, 

živé a † kmotry a za víru 

 

10.4. Po PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ   
Bílovice  7.00  mše svatá  
Adamov  8.30  mše svatá – za Marii Chocholáčovu  

a bratra Jaroslava 
 

V Adamově budou od Velikonoc mše sv. i bohoslužby v kostele v 17.30 
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Boží Tělo – Bolsena – Orvieto 2023 

cyklopouť Siena – Bolsena – Orvieto 
 

Odjez Ne 4.6.2023 návrat Po 12.6.2023 
 

Tento rok bychom rádi pokračovali v poutní po Via Roma Strata  
a Via Francigena ze Sieny do Orvieta.  
 

RSIT40 Siena > Ponte d'Arbia 25,7 km 
RSIT41 Ponte d'Arbia > San Quirico 26,1 km  
RSIT42 San Quirico > Radicofani 32,4 km 
RSIT43 Radicofani > Acquapendente 23,5 km 
RSIT44 Acquapendente > Bolsena 22,8 km 
 
So – celonoční pěší putování z Bolseny do Orvieta 
Ne – Boží Tělo - dopolední mše svatá v Orvietu a odpolední v Bolseně 

 
 

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/ 

https://www.farnostadamov.cz/ 

telefon: 607 177 690  

e-mail: lazarek@centrum.cz 
 


