
Liturgické mezidobí  

 

21.11.  Ne  JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE  
 

Adamov  8.00  mše svatá – za dar zdraví 
Bílovice  9.30  mše svatá – za † rodiče, živou a † rodinu 
Babice  11.00 mše svatá – za Ludmilu Černou, manžela a syny  

a za rodiny Prachařovy, Hrstkovy a Kubešovy 

Bílovice 19.00 příprava na svátost biřmování 
20.00 modlitba růžence 

 

22.11. Po sv. Cecílie, panny a mučednice 
 

23.11. Út sv. Klementa I., papeže a mučedníka 
Adamov  13.00 pohřební mše svatá za pana Stanislava Fojtíka 
Uherčice 15.30 uložení do hrobu 
Bílovice  19.30  Ekumenické biblické hodiny s Pavlem Kašparem 

 

24.11. St sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků 
Bílovice 8.00 modlitba růženec  
Babice  17.30 bohoslužba slova 
 

25.11. Čt sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice  
Adamov  17.30 mše svatá – za živou a † rodinu Mejzlíkovu,  

Dočkalovu a Machulovu 
 

26.11. Pá  
Adamov  16.30 rozžíhání adventního stromu 
Bílovice 17.30 mše svatá – za † Helenu Martinkovou 

 

27.11. So  
Bílovice 7.00 mše svatá – na poděkování za 30 let manželství,  

rodinu a děti s prosbou o další Boží požehnání 
Adamov 8.00 předhodový úklid kostela 
   

28.11.  Ne  PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ    žehnání adventních věnců 
 

Adamov  8.00  mše svatá – na jistý úmysl 
Bílovice  9.30  mše svatá – za † Rudolfa Moučku   

a za živou a † rodinu 
Babice  11.00 mše svatá – za  
Bílovice 19.00 příprava na svátost biřmování 

19.00 adorace  
20.00 modlitba růžence 
 

11.12. So  adventní duchovní obnova 
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

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.  
 

 

 

Adamov: 
- Do konce roku zbývá asi 5 volných mší. Můžete si je zadat. 
- V sobotu 27.11. bude od 8mi hod předhodový úklid kostela. 
- V sobotu 4.12. farní den + koncert  
- V neděli 5.12. hodová mše sv. 
 
 

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. 
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Předseda ČBK Jan Graubner: Nechte se z ohledu na 

ostatní očkovat 

Přinášíme vám prohlášení olomouckého arcibiskupa Jana 

Graubnera, předsedy ČBK, ke zhoršující se situaci 

pandemie covid-19 v naší zemi. 

   

Počty nakažených covidem-19 rychle stoupají. Není to výzva 

ke strachu či panice, ale k větší důvěře v Boží ochranu a 

pomoc, na kterou ovšem můžeme spoléhat jen tehdy, pokud se 

snažíme vidět Božíma očima a plnit Boží přání. Snad je nová 

vlna pandemie výzvou k vážnému zamyšlení a lepšímu 

nasměrování našich životů. Snad je to pozvání k větší 

ohleduplnosti k druhým.  

  

Vím, že téma očkování rozděluje společnosti a nechci přispět 

k ještě většímu rozkolu. Očkování není samospasitelné, ale jak 

je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině 

očkovaných, je to nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kteří 

mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na 

ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty, kteří se nechali 

vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, 

že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou 

svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým 

dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro.  

  

Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen 

vlastním očkováním, ale i dodržováním hygienických předpisů 

na veřejnosti i v kostele. Není třeba být úzkostliví, ale 

ukáznění. Mezi tradiční skutky lásky v době adventní zařaďme 

i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým.  

  

Všem přeji kousek radosti z dobrých skutků a z blízkosti Boha, 

kterou nabízí dobře prožitý Advent i svátky Narození Páně. 

  

+Jan Graubner, předseda ČBK 

  

 

 

 

 

Milí spolubratři, srdečně Vás všechny zdravím. 
 

Obrátili se na mě zdravotníci z FN Brno s prosbou o 

modlitbu. Mimo jiné píšou: 

 

„Situace v nemocnicích je špatná a nejspíš bude ještě hůř. 

Dochází JIP i standartní lůžka jak pro covid tak pro necovid 

pacienty.  My jsme už docela dost unavení. A setkávání se 

s pacienty, ať už s nebo bez covid, kterým nemůžeme pro 

vyčerpané kapacity nemocnice pomoci, kapacity nás 

zdravotníku také vyčerpávají.   

Při tom všem vídáme ve společnosti čím dál větší lhostejnost, 

rozbroje a polo a nepravdy, …   

Myslíme, že zlo je v dané situaci jasné – vir, těžkosti spojené s 

nemocemi jím způsobenými.   

Chtěli bychom Vás poprosit, abychom nenahrávali tomu 

zlému v jeho snahách nás lidi, nás křesťany rozhádat a 

rozdělit. Naopak pojďme se spojit a být zajedno především 

v modlitbě – se společnou prosbou o ukončení této pandemie, 

se společnou opravdovou touhou nepromarnit tento čas 

rozpory, hádkami,… ale využít ho k růstu v lásce, zájmu jeden 

o druhého, zájmu o Boží království.    

Chtěli bychom zahájit obnovení společné modlitby na tento 

úmysl – novénou k sv. Josefu Moscatti od 21.11. Kdo by se 

chtěl přidat (zítra nebo kdykoliv poté), pošleme bližší 

informace.   

Každopádně každému, kdo přidá jakoukoliv modlitbou na 

stejný úmysl, budeme vděčni.“   

Myslím si, že spojit se v modlitbě v této složité situaci by 

mohlo být výzvou nebo inspirací pro každého z nás. Třeba i 

proto, co říká II. vatikánský koncil:  

„Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště 

chudých a všech, kteří nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem 

a úzkostí Kristových učedníků, a není nic opravdu lidského, co 

by nenašlo v jejich srdci odezvu.“ (GeS 1) 

Děkuji za podporu a přeji pokojné dny. Vděčně žehná 

Václav Slouk 

 

 

 

Nové protikoronavirové podmínky pro veřejné akce 

schválené včera vládou začnou platit v pondělí 22. 

listopadu. Bohoslužeb se ale nedotknou.  
 

 

Bohoslužby totiž nadále spadají do podmínek podle práva 

shromažďovacího, jak tomu bylo u předchozích úprav. Zde 

tedy platí tyto podmínky: 

• Rozestupy 1,5 metru: Koná-li se shromáždění ve 

vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí 

dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, 

rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do 

vnitřního prostoru si dezinfikují ruce. 

• Dále platí dřívější povinnost nošení roušek: Ve všech 

ostatních v písmenu a) neuvedených vnitřních 

prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování 

(např. hotelový pokoj), kde dochází na stejném místě a 

ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených 

od sebe méně než 1,5 metru, nejedná-li se výlučně o 

členy domácnosti. 

Během bohoslužeb proto nadále doporučujeme dodržování 

rozestupů, nošení roušek a dezinfekci u vchodu. 

Jednání orgánů právnických osob jsou možná v režimu: 

očkování, doklad o prodělání nebo PCR test (ne samotesty 

nebo antigen!) ne starší než 72 hodin a organizátor má 

povinnost to aktivně kontrolovat. 

  

Pro ostatní akce kulturního a jiného obdobného charakteru 

(včetně těch pořádaných církví mimo bohoslužby) platí, 

že testy už se neuznávají a účastník musí mít dokončené 

očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


