
Doba postní 
 

27.3. Ne   ČTVRTÁ NEDĚLE POSTNÍ                        LÆTARE 

Adamov  8.00  mše svatá – za živou a † rodinu Krausovu 
Bílovice  8.45 pobožnost křížové cesty 

9.30  mše svatá – za živou a † rodinu Šenkovu;  
za živou a † rodinu Moserovu a Zvěřinovu 

   farní kavárna 
příprava na první svaté – katecheze v neděli po mši svaté 

Babice  11.00 mše svatá – za † bratra a DvO 
Bílovice 19.00 příprava na svátost biřmování 
  19.00 adorace, příležitost ke svátosti smíření 
  20.00 modlitba růžence (každý den za mír na Ukrajině) 

 

28.3. Po    
Bílovice  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 
 

29.3. Út   
Bílovice  19.30 Ekumenické biblické hodiny  
s Pavlem Kašparem – přijďte lépe poznávat Lukášovo evangelium 

20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 
   

30.3. St    
Bílovice 8.00 modlitba růženec  
Babice  17.30 mše svatá – za † rodiče Štefkovy, Faltýnkovy,  

Rudolfa Šebka a Václava Filakovského 
Bílovice 19.00 farní fara 
  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 
 

31.3. Čt  
Adamov 16.25  křížová cesta 

17.00 mše svatá – za Slavomíra Špačka a rodiče / rada 
Bílovice 19.00 modlitební společenství v kostele 

20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 
 

1.4. Pá                   první pátek v měsíci 
Adamov 15.25 křížová cesta 

16.00 mše svatá – za † Zdeňka Opletala a dvoje rodiče 
Bílovice 17.00 křížová cesta 

17.30 mše svatá –  
   katecheze k přípravě na první svaté přijímání 

 příprava na první svaté přijímání (pátek a neděle) 
modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí  

  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 
 

2.4. So       první sobota v měsíci 
Bílovice  7.00  mše svatá – za † maminku a DvO 
 

3.4. Ne   PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ 
          

Adamov  8.00  mše svatá – za rodinu Chrustawczukovu  
a Vernerovu  

Bílovice  8.45 pobožnost křížové cesty 
9.30  mše svatá – za † Jaroslava Huňaře,  

† Věru Mazancovou a celou živou a † rodinu 
  příprava na první svaté – katecheze v neděli po mši svaté 
Babice  11.00 mše svatá – za † bratra a DvO 
Bílovice 20.00 modlitba růžence 
 

8.4.  Květný pátek ve Sloupě 
9.4.  Setkání mládeže s otcem biskupem 
9.4.  úklid kostela v Adamově 
Ekumenická sbírka na Ukrajince 5 105 Kč 

 

 

 
 

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ 24.4. (Ne) v 11 hod v Bílovicích 
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
Zpověď dětí: 20.5. (Pá) přede mší  
Nácvik na slavnostní mši svatou 20. 5. po mši  
První svaté přijímání 22.5. v 9:30 hodin při mši svaté 
 

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 

 

 

 
 

Termín naší účasti na mezinárodní 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 JEDEN DEN ČINÍ 50,00 EUR 
 

Cena zahrnuje: 

Ubytování, snídaně a jídlo (oběd nebo večeře v závislosti na 
hostitelské struktuře); zdravotní pojištění; doprovodné 
vozidlo; Budget Romea Strata. 
 

Poplatek nezahrnuje: 

kulturní vstupy a cestu do Itálie 
 

Během pouti budeme spát ve smíšených ložnicích ve více lidech 
a v mnoha případech bude potřeba spacák.  
 

Denní účast: 

Ke skupině je možné se připojit během dne, bez zajištění 
přespání, bez pojištění, bez gadget Romea Strata, a bez jídla. 
 

Pouť s farností Bílovice nad Svitavou: 

Odjezd auty v pátek 10.6. v ranních hodinách do Fucecchio 
(1000 km – cca. 14 hod.)  
Účast na jednotlivých etapách pěší pouti.  
Odjed domů v sobotu 18.6. 

 

 

 


