
Doba adventní 

 

12.12.  Ne  TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ     
 

Adamov  8.00  mše svatá – za všechny nemocné členy rodiny  
Matalové, Brychtové, Ireinové a Papežové 

Bílovice  9.30  mše svatá – za rodinu Lakosilovu a Štykarovu 
Babice  11.00 mše svatá – za Josefu Klučkovou, manžela, děti  

a za vnuka Davida 
Bílovice 19.00 příprava na svátost biřmování 
  19.00 adorace + svátost smíření 

20.00 modlitba růžence 
 

13.12. Po sv. Lucie, panny a mučednice 
 

14.12. Út sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 
Adamov  16.30 vánoční zpovídání     
  17.30 mše svatá – za kmotřence 
Bílovice  19.30  Ekumenické biblické hodiny s Pavlem Kašparem 

 

15.12. St  
Bílovice 6.45 rorátní mše svatá – za  

 modlitba růženec  
Babice  14.00 pohřební mše svatá – Olga Možná (kremace) 

16.30 vánoční zpovídání  
17.30 mše svatá –na poděkování  

za zdárný průběh operace 

16.12.Čt 
Adamov  16.30 vánoční zpovídání 

17.30 mše svatá – za † tatínka a bratra 

 

17.12. Pá  
Bílovice 16.30 vánoční zpovídání  

17.30 mše svatá – za živou a † rodinu 
 

18.12. So  
Bílovice 7.00 rorátní mše svatá –   

     + adventní dílničky 4.12., 11.12.a 18.12. 
Adamov  8.00 brigáda – stavění betléma  
  

19.12.  Ne  ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ     
 

Adamov  7.00 vánoční zpovídání  
8.00  mše svatá – na úmysl dárce  

Bílovice  9.30  mše svatá – na poděkování za dar života 
Babice  11.00 mše svatá – za maminky Mirku a Martu,  

za Kolerkovy a Širocí 
   vánoční zpovídání 
Bílovice 19.00 příprava na svátost biřmování 
  20.00 modlitba růžence 

 

 

 
24.12. Pá ŠTĚDRÝ VEČER  
 

Bílovice  8.00 otevřený kostel s betlémským světlem   
Bílovice          15.00 mše svatá pro děti s koledami  

a uložením Jezulátka do jesliček 
Babice            16:30 mše svatá pro děti s koledami 
Adamov          21.00 štědrovečerní mše svatá – zpívá kostelní sbor 

– za rodiny ve farnosti 
Bílovice           22.30  tradiční štědrovečerní mše svatá  
 

25.12. SO NAROZENÍ PÁNĚ  
 

Adamov          8.00  vánoční mše svatá – za Václava Kalába 
Bílovice 9.30 vánoční mše svatá 
Babice            11.00 vánoční mše svatá – za živou a † rodinu Klímovu  

a Drgovu 
 

26.12. Ne SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA 
 

Adamov  8.00  mše svatá – za mládence a muže naší farnosti 
Bílovice  9.30  mše svatá – za mládence a muže naší farnosti 
Babice  11.00 mše svatá – za živou a † rodinu Kratochvílovu,  

Procházkovu a Polomskou a DvO 
 

bohoslužby budou realizovány v souvislosti s vládními opatřeními  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Kontakty 
 

farář: P. PaedDr. Pavel Lazárek, PhD. 

e-mail: bilovice@dieceze.cz; 

adamov@dieceze.cz  

babicenadsvitavou@dieceze.cz 

web: https://farnost-bilovice.cz 

telefon: 607 177 690  

e-mail: lazarek@centrum.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 


