
Velikonoce 
 

3.4. Ne   PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ 
          

Adamov  8.00  mše svatá – za rodinu Chrustawczukovu  
a Venerovu  

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 dary Ducha Svatého  

pro vnuka Jana a jeho sourozence 
  17.00  pobožnost křížové cesty 
Bílovice 19.00 příprava na svátost biřmování 
  19.00 adorace, příležitost ke svátosti smíření 

20.00 modlitba růžence (každý den za mír na Ukrajině) 
 

4.4. Po    
Bílovice  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 
 

5.4. Út             zpověď Adamov od 16 h 
Adamov 16.25  křížová cesta 

17.00 mše svatá – na poděkování za přijatá dobrodiní  
s prosbou o Boží pomoc  
a ochranu do příštích dnů pro celou rodinu 

Bílovice  19.30 Ekumenické biblické hodiny s P. Kašparem  
20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

   

6.4. St    
Bílovice 8.00 modlitba růženec + mše svatá 
Babice  17.30 mše svatá – za dar nového života 

 18.15 farní rada 
 20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

7.4. Čt             zpověď Adamov od 16 h 
Adamov 16.25  křížová cesta 

17.00 mše svatá – za Marii Chocholáčovu  
a bratra Jaroslava 

18.00 farní rada 
Bílovice 19.00 modlitební společenství v kostele 

20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 
 

8.4. Pá              květný pátek Sloup – po třech letech 

Bílovice             zpověď Bílovice od 16 h 
17.00 křížová cesta 
17.30 mše svatá – na poděkování za dar života 

   katecheze k přípravě na první svaté přijímání 
 příprava na první svaté přijímání (pátek a neděle) 
18.00 Ostrůvek – první letošní „Ostrůvek“ v Galerii Alfa  

  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 
Babice  17.30 křížová cesta po vesnici následně adorace do 19h 
 

9.4. So   Diecézní setkání mládeže  
Bílovice  7.00  mše svatá – za mučené a vězněné  

v komunistických koncentrácích; za ty, kteří jim i 
jejich rodinám pomáhali a také za ty,  
kteří toto zlo působili  

  8.00 úklid kostela a fary  
Adamov 8.00 úklid kostela v Adamově 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10.4. Ne  KVĚTNÁ NEDĚLE 

          

Adamov  8.00  mše svatá – za P. Václava Knittla  
Bílovice  8.45 pobožnost křížové cesty 

9.30  mše svatá – za † kněze P. Pavla Prince, 
dlouholetého faráře v Bílovicích 

  příprava na první svaté – katecheze v neděli po mši svaté 
Babice  11.00 mše svatá – za stařenku a staříčka, za jejich děti,  

sourozence a DvO              zpověď Babice od 12 h 
17.00  pobožnost křížové cesty 

Bílovice 18.30 Pravoslavné zpěvy – Láska opravdivá 
20.00 modlitba růžence 

 

 
 

11.4. Po    
Bílovice  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 
 

12.4. Út   
Bílovice  19.30 Ekumenické biblické hodiny s P. Kašparem  

20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 
   

13.4. St    
Bílovice 8.00 modlitba růženec + mše svatá 

 20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 
 
 

 
 
 

14.4. Čt ZELENÝ ČTVRTEK          
Babice               zpověď Babice od 15 h 

16.00 mše svatá – za Václava Filakovského,  
Terezu Dlapkovou, živou a † rodinu 

   doprovází svatomichalská gregoriánská schola  
Adamov  17.30 mše svatá – za † Jaroslava Ševčíka 
Bílovice  19.00  mše svatá – za  

pesachová večeře pro biřmovance 
 

15.4. Pá VELKÝ PÁTEK           
Bílovice  14.00 duchovní obnova pro biřmovance 
   14.00-15.00  přednáška –  
   15.30-17.00 přednáška – 
   14.00  křížová cesta – sraz u kříže u Staré hrušky 
Bílovice  17.30 obřady velkého pátku  

doprovází svatomichalská gregoriánská schola           
Adamov  17.30 obřady velkého pátku 
Babice  17.30 obřady velkého pátku 
                  zpověď Bílovice od 19 h 

 
 

16.4. So BÍLÁ SOBOTA – křestní vigilie  
Adamov  18.30 mše svatá – za manžele Řezníčkovy a rodiče 
                  (P. Jirka Kaňa) 
Babice  18.30 mše svatá – křestní vigilie  
Bílovice  21.00  mše svatá – za naše farnosti / agapé 
 

17.4. Ne  NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  
     žehnání velikonočních pokrmů 

Adamov  8.00  mše svatá – na poděkování za dar lásky  
s prosbou o Boží požehnání do dalších let 

Bílovice  9.30  mše svatá – za  
Babice  11.00 mše svatá – za prarodiče Šubrtovy a Havelkovy 

 

18.4. Po PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ   
Bílovice  7.00  mše svatá – za  
Adamov  8.30  mše svatá – na poděkování za Dominika Matala  

s prosbou o Boží pomoc a ochranu na jeho životní cestě; 
za manžele Dokulilovy a za kamarádku Věrku Vogelovou 

 

24.4.    DRUHÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 
         svátost biřmování 

Adamov  8.00  mše svatá – za živou a + rodinu  
Markovu a Hanákovu 

Babice  9.30 mše svatá – za † manžele Šedých, jejich děti,  
celou † rodinu a DvO, na které nikdo nepamatuje 

Bílovice  11.00  mše svatá – za biřmovance 
   svátost biřmování 
   zahradní slavnost – grilování 

 

 

 

 



Pěší pouť ROMEA STRATA s farností Bílovice nad Svitavou 

 
 

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  Bolsena / (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: So, Ne, Po, Út, St, Čt – přesun do Bolseny na slavnost Těla 
a Krve Páně, Pá – návštěva lázní Saturnia, So 18.6. – návrat. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

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 
 
 

 
 
 

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ 24.4. (Ne) v 11 hod v Bílovicích 
 
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
 

Na přípravy se o nedělích budeme scházet v těchto termínech:   
20.2., 27.2., 20.3., 27. 3., 3.4., 10.4., 1.5., 8.5., 15.5. 
Na přípravy se v pátky budeme scházet v těchto termínech:   
25.2., 25. 3., 1.4., 8.4., 22.4.,  
Zpověď dětí: 20. 5. (Pá) přede mší svatou 
Nácvik na slavnostní mši svatou 20. 5. po mši svaté 
První svaté přijímání 22.5. v 9:30 hodin při mši svaté 

 

 

 
 
 
 


