
 

Doba velikonoční 
 

1.5.      TŘETÍ NEDĚLE VELIKONOČNÍ  
P. Jaroslav Jurka  

Adamov  8.00  mše svatá – za děti a jejich rodiny 
Bílovice  9.30  mše svatá – za † maminku Anatazii Morávkovou,  

živou a † rodinu 
příprava na první svaté – katecheze v neděli po mši svaté 

Babice  11.00 mše svatá – za † Františka Faltýnka 
20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 
 

2.5. Po  sv. Atanáše, biskupa a učitele církve   
Bílovice  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 
 

3.5. Út  sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 
Bílovice  19.30 Ekumenické biblické hodiny s P. Kašparem  

20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 
   

4.5. St    
Bílovice 8.00 modlitba růžence  
Babice  17.30 bohoslužba slova 

 

5.5. Čt  
Adamov 17.30 bohoslužba slova / mše svatá 
Bílovice 19.00 modlitební společenství v kostele 

20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 
 

6.5. Pá sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 
první pátek v měsíci 

Adamov 16.00 mše svatá – za † rodiče a bratra 
Bílovice  17.30 mše svatá – za 

modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí  
20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

    

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

„Jaké budou naše farnosti, taková bude celá církev.“ 
V duchu tohoto citátu bych vás rád pozval v sobotu 7. května 
2022 v 15.00 hodin do naší katedrály sv. Petra a Pavla v Brně 
na diecézní synodální setkání. To bude zahájeno pontifikální 
bohoslužbou a po ní budou představeny výsledky diecézního 
synodálního procesu.               biskup Pavel Konzbul 

20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 
 

8.5.      ČTVRTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ  
 

Adamov  8.00  mše svatá – za Haničku a Fanouče Voráčovy 
Bílovice  9.30  mše svatá – za dceru  
Babice  11.00 mše svatá – za P. Františka Poláka  

k nedožitým 100. narozeninám 
příprava na první svaté – katecheze v neděli po mši svaté 
20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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 
 
 

 
 
 
 

 
 

Pěší pouť ROMEA STRATA s farností Bílovice nad Svitavou 

 
 

Termín naší účasti na mezinárodní pouti  
 

10. června pátek  odjezd auty Bílovice – Fucecchio | Km 
1020  | 11 hod jízdy 
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, Orvieto  
- Assisi (Norcia – sv. Benedikt, Cascia – sv. Rita, Castelluccio di 
Norcia – rozkvetlé louky) 
- návštěva lázní Saturnia, městečka Pitigliano, (Bagnoregio) 

19. června   neděle slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ – hlavní pouť 
v Orvietu a Bolseně  
20. června   pondělí návrat ČR 
 


