
Liturgické mezidobí  

 

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 celou živou a † rodinu Moravcovu 
výstav a adorace od 11 hod do 18 hod 

Babice  11.00 mše svatá – za děti a jejich rodiče 

Bílovice 17.30 modlitba růžence 
  18.00 zakončení adoračního dne 

19.00 příprava na svátost biřmování 
 

9.11. Út Posvěcení lateránské baziliky 
Adamov  17.30 bohoslužba slova 
Bílovice  19.30  Ekumenické biblické hodiny s Pavlem Kašparem 

 

10.11. St sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 
Bílovice 8.00 modlitba růženec  
 

11.11. Čt sv. Martina, biskupa 
Adamov  17.30 mše svatá – za rodiče Krésovy a syna 

 

12.11. Pá sv. Josafata, biskupa a mučedníka 
Bílovice 17.30 mše svatá – na poděkování za 96 let života pana 

Františka Mahela a za celou živou a † rodinu 

18.30 přednáška Jezuité – představí P. Vojtěch Suchý, 
SJ, superior brněnské rezidence 

13.11. So Sv. Anežky České, panny 
Bílovice 7.00 mše svatá – za neteře 
 

14.11.  Ne  33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ            
 

Adamov  8.00  mše svatá – za † Marii Piskatou 
Bílovice  9.30  mše svatá – za † rodiče Cívkovy  

a za živou a zemřelou rodinu 
Babice  11.00 mše svatá – za Drahomíru a Arnošta Kubešovy,  

Květuši Vozoleckou a Vlastimila Cupáka 

Bílovice 19.00 adorace  
19.00 příprava na svátost biřmování 
20.00 modlitba růžence 
 

15.11. Po  
Adamov  17.00 představí paní senátorka Jaromíra Vítková  

film o sv. Anežce České 

    
 

V pondělí 15. listopadu 2021 vás v 17:00 hodin zveme do salonku v MKS 
na Ptačině na setkání se senátorkou Jaromírou Vítkovou, při kterém bude 
představen film Svatá Anežka Česká. Film bude promítán za laskavého 
zapůjčení TV Noe. Vstupné dobrovolné. 
 

 
 
 

17.11. St  
Adamov  16.00 ŽEHNÁNÍ VLAJKY MĚSTA ADAMOVA 

Zveme vás na slavnostní žehnání nové vlajky našeho města, které se 
koná 17. listopadu 2021 v 16:00 hodin v sále MKS Adamov (na Ptačině). 
Součástí akce bude první uvedení dokumentu, který zachycuje výrobu 
vlajky. Upozorňujeme, že i na tuto akci bude vstup povolen pouze po 
prokázání dodržení některého ze tří způsobů hyg. opatření (očkování, 
testování, prodělání nemoci). 
 

17.11. St  
Bílovice 17.30 VARHANNÍ KONCERT MICHAL NOVENKO 

Zveme k pěknému zakončení svátečního dne – ve středu 17. listopadu 
v 17:30 varhanní koncert v bílovickém kostele. Michal Novenko je 
vynikající varhaník, profesor Pražské konzervatoře. Vstupné dobrovolné. 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Milí přátelé, srdečně Vás zdravíme z Diecézního centra pro seniory 
v Hradci Králové a dovolujeme si oslovit Vás touto cestou ohledně 
připravované knihy vzpomínek na otce Jana Rybáře (Vašeho i našeho 
milovaného Janyse a Jendu). Prosíme, zda byste nám mohli poslat Vaši 
vzpomínku na tuto mimořádnou osobnost do 30. 11. 2021 na e-mail 
cepelkova@bihk.cz (prosíme o příspěvky psané na počítači). Velice Vám 
děkujeme za spolupráci, těšíme se na Vaše příspěvky a přejeme vše jen 
dobré! Veronika Čepelková, Diecézní centrum pro seniory.  
PS: Rádi vzpomínáme na návštěvu Bílovic v červnu tohoto roku.  
 

 

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 

mailto:cepelkova@bihk.cz
mailto:lazarek@centrum.cz

