
   Doba postní 
 

27.2. Ne 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
sbírka na Ukrajinu 

Adamov  8.00  mše svatá – za Syna, manžela a oboje rodiče 
Bílovice  9.30  mše svatá – za  

příprava na první svaté přijímání (pátek a neděle) 
Babice  11.00 mše svatá – za sestru Zuzanu a její rodinu 
Bílovice 19.00 příprava na svátost biřmování 
  19.00 adorace, příležitost ke svátosti smíření 
  20.00 modlitba růžence (každý den za mír na Ukrajině) 

 

Příprava na první svaté přijímání začne od 20. února 2022. Pro děti budou 
katecheze vždy v neděli po mší svaté a v pátek během kázání při dětské 
mši svaté.  
 

1.3. Út   
Adamov 14.00 pohřební rozloučení – paní Běla Kriklová *1948 
Bílovice  19.30  ekumenické biblické hodiny s Pavlem Kašparem 

 modlitba růžence (každý den za mír na Ukrajině) 
   

2.3. St   POPELEČNÍ STŘEDA 
Adamov 8.00 mše svatá – za mír na Ukrajině 
Babice  17.30 mše svatá – 

Bílovice 19.00 mše svatá – 

20.00 modlitba růžence (každý den za mír na Ukrajině) 
 

3.3. Čt  
Bílovice 19.00  modlitební společenství  

20.00 modlitba růžence (každý den za mír na Ukrajině) 
  

4.3. Pá   děkanská vizitace               první pátek v měsíci 
Adamov 16.00 mše svatá – za Františka Mazala a rodiče 
Bílovice  17.00 křížová cesta 

17.30  mše svatá – za † manžela, živou a † rodinu 
 příprava na první svaté přijímání (pátek a neděle) 

modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí  
20.00 modlitba růžence (každý den za mír na Ukrajině) 

 

5.3. So       první sobota v měsíci 
Bílovice  7.00 mše svatá – za  

20.00 modlitba růžence (každý den za mír na Ukrajině) 
 

6.3. Ne   PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ 
          

Adamov  8.00  mše svatá – za † Lubomíra Piskatého  
Bílovice  9.30  mše svatá – za † manžela a celou rodinu 
Babice  11.00 mše svatá – za † Filipa, Marii a Naděždu  

Pantůčkovy; za † Jana a Marii Pantůčkovy,  
za živou a † rodinu Pantůčkovu a DvO 

Bílovice 20.00 modlitba růžence 
 

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/ 

telefon: 607 177 690  

e-mail: lazarek@centrum.cz 

 

Prohlášení České biskupské konference  

k aktuální situaci na Ukrajině 

 

Čeští a moravští biskupové jednoznačně odsuzují ruskou agresi 

na Ukrajinu a vyjadřují svou plnou podporu Ukrajině.  

Rozhodli, že tuto neděli použijeme při bohoslužbách mešní 

formulář „V době války nebo rozvratu“ spolu s II. 

eucharistickou modlitbou „O smíření“, obsažené v Českém 

misálu, a vyhlašují kostelní sbírku, která bude tuto neděli 

věnována na pomoc Ukrajině.  

Ve spolupráci s Charitou ČR nabízejí humanitární pomoc 

potřebným a vnitřně vysídleným na Ukrajině i těm, kteří uprchnou 

do naší země. Zároveň prosí věřící, aby se zapojili do konkrétní 

pomoci případným uprchlíkům.  

Připojují se k výzvě papeže Františka a prosí, aby v den 

Popeleční středy věřící nabídli své posty a modlitby za 

Ukrajinu.  

 

Praha, 24. února 2022  

Mons. Jan Graubner 

předseda České biskupské konference 

 

 

 

 
 

Předpokládaný termín naší účasti na pouti by byl od 10.6.do 18.6. 
 

11. června sobota  Fucecchio- San Miniato | Km 10  
12. června neděle  San Miniato-Gambassi Terme | Km 23,9   
13. června pondělí  Gambassi Terme-San Gimignano | Km 13,4 
14. června úterý  San Gimignano-Abbadia Isola | Km 30,9 
15. června středa  Abbadia Isola-Siena | Km 20,6 
16. června čtvrtek  Siena-Ponte d'Arbia | Km 25,7 
17. června pátek  Ponte d'Arbia-San Quirico | Km 26,2 
18. června sobota  San Quirico-Radicofani | Km 32,2 
 

NÁKLADY NA JEDNU ETAPU: 50,00 EUR 
 

Cena zahrnuje: 

Ubytování, snídaně a jídlo (oběd nebo večeře v závislosti na 
hostitelské struktuře); zdravotní pojištění; praktické 
zajištění; Gadget Romea Strata. 
 

Poplatek nezahrnuje: 

vstupy; doprava do/z vybraných etap 
 

Během pouti budete spát ve smíšených ložnicích, ve více lidech 
a v mnoha případech budete potřebovat spacák.  
 

Denní účast: 

ke skupině je možné se připojit během dne, bez přespání.  
V tomto případě nevzniknou žádné náklady. (bez pojištění,  
bez gadget Romea Strata, s jídlem na vlastní náklady) 
 

 
 

 


