
Liturgické mezidobí  

 

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 † rodinu Šedou a Vykoupilovu; 

za † maminku a tatínka, za † bratra a DvO 

Bílovice 19.00 příprava na svátost biřmování 
20.00 modlitba růžence 

 

30.11. Út sv. Ondřeje, apoštola 
Adamov  17.30 mše svatá – za rodinu Dorazilovu 
Bílovice  19.30  Ekumenické biblické hodiny s Pavlem Kašparem 

 

1.12. St  
Bílovice 6.45 rorátní mše svatá – za  

8.00 modlitba růženec  
Babice  17.30 mše svatá – za rodinu Zábojovu a Hudcovu;  

za † Danu Bělejovu 
 

2.12.Čt  
Bílovice 19.00  modlitební společenství  
 

3.12. Pá sv. Františka Xaverského, kněze 
Adamov 16.00 mše svatá – za Josefa Adama, jeho rodinu  

a rodinu Mazalovu 

Bílovice 17.30 mše svatá – za  
   modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí  
 

4.12. So  
Bílovice 7.00 rorátní mše svatá –  
Adamov 9.00 farní brigáda 
   

5.12.  Ne  DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ     
 

Adamov  8.00  mše svatá – hodová mše svatá – zpívá sbor 
za živé i † obyvatele Adamova s poděkováním za úrodu 

Bílovice  9.30  mše svatá – za živou a † rodinu Šenkovu  
a Fritzovu 

Babice  11.00 mše svatá – za  
 

Mikulášská nadílka – v RC Žirafa (sobota 4. 12.) a v kostele (neděle 
5. 12.) od 16:30 – přihlášení předem a registrace na přesný čas nutná 

– http://www.zirafa-bilovice.cz/2021/11/04/mikulasska-nadilka/ 
 

Bílovice 19.00 příprava na svátost biřmování 
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.  
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