
 

Doba velikonoční 
 

22.5.      ŠESTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ  
sbírka na pronásledované křesťany 

Adamov  8.00  mše svatá – za rodinu Richterovu a Brutnerovu 
Babice  9.30 mše svatá – za živou a † rodinu Tichou, Hronkovu,  

Milerovu, Soudkovu a DvO 
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

Bílovice  11.00  mše svatá – za prvkomunikanty a jejich rodiny 
20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

    

24.5. Út   
Adamov 16.55  májová pobožnost 

17.30 mše svatá – za + vnučku, rodiče, prarodiče  
a celou zemřelou rodinu. 

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

   

25.5. St    
Bílovice 8.00 modlitba růžence + mše svatá 
  15.30 příprava na svatby 
Babice  17.30 mše svatá – za živou a † rodinu Rumlerovu,  

Petalchovu a Šplíchalovu  
   
26.5. Čt NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 
Adamov 16.55  májová pobožnost 

17.30 mše svatá – za manžela 
Bílovice 19.00 mše svatá – 

modlitební společenství v kostele 
20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

27.5. Pá  
Bílovice 17.30 mše svatá – 

18.15 nácvik na první svaté přijímání 
Krása hudby, moc slova – varhanní koncert – Jan 
Lang (varhany), Zdeněk Junák (přednes) – v 19 hod. 
v bílovickém kostele – POZOR – ZMĚNA TERMÍNU. 
20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

Babice  Svatodušní novéna – v 18:30 hod. v kostele – Babice 
    

28.5. So   
Bílovice  7.00 mše svatá – za 

20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 
Babice  Svatodušní novéna – v 18:30 hod. v kostele – Babice 
 

29.5.      SEDMÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ  
 

Adamov  8.00  mše svatá – Za živou a + rodinu Cyprovu  
a Reichlovu 

Bílovice 9.30 mše svatá – za †Hnaku Hrstkovou 
   křtiny Anna Šebelová 
Babice  11.00  mše svatá – na poděkování za 20 let manželství  

s prosbou o další požehnání 
20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

Babice  Svatodušní novéna – v 18:30 hod. v kostele – Babice 
 

 
      
 
 

 
 
 
 

 
 

• Pondělí 30. května 2022: Svatodušní novéna – v kostele – Adamov; 

• Úterý 31. května 2022: Svatodušní novéna – v kostele – Adamov; 

• Středa 1. června 2022: Svatodušní novéna – v 18:30 hod. v kostele 
– Adamov; 

• Čtvrtek 2. června 2022: Svatodušní novéna – v 18:30 hod. v kostele 
– Bílovice; 

• Pátek 3. června 2022: Svatodušní novéna – v 18:30 hod. v kostele 
– Bílovice; 

• Víkend 3. – 5. června 2022: Víkendovka pro tatínky s dětmi – jede 
se na chalupu nedaleko Telče, v plánu máme dobrodružství 
v přírodě i návštěvu muzea betlémů a také historického středu 
Telče. Akce je vhodná zvláště pro tatínky (popřípadě děti), které se 
o sebe (a tatínky) postarají :-). Bližší info u Jirky Štancla. 

• Sobota 4. června 2022: Africká mše Normana Luboffa pro sbor, 
sólový mezzosoprán a perkuse, koncertní provedení – v 19 hod. 
v sále Obecní hospody v Bílovicích n. Svit. – zpívají VOX 
nymburgensis a Black Uganda Choir pod vedením MgA. Jana 
Mikuška; vstupné dobrovolné; 

• Sobota 4. června 2022: Děkanátní setkání mládeže - 4.6. Farnost 
Tentokrát ve Křtinách, už od 10:00 hod. (na návsi budou i kolotoče 
a houpačky :)  

• Sobota 4. června 2022: Zásvětná pouť do Křtin v 18 hod 

• Sobota 4. června 2022: zakončení Svatodušní novény – večerní 
vigílie – Bílovice – ve 20 hod.  

• Neděle 5. června 2022: Slavnost Seslání Ducha svatého – během 
mše svaté na Svatodušní neděli zazní v Bílovicích v 11 hod. Africká 
mše Normana Luboffa v podání pěveckého sboru VOX 
nymburgensis a Black Uganda Choir pod vedením sbormistra Jana 
Mikuška. 

 

 
 

5.6.      SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
 

Adamov  8.00  mše svatá  
Babice  9.30 mše svatá  
Bílovice  11.00  mše svatá – Africká mše Normana Luboffa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

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 
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