
Liturgické mezidobí 

 

26.6.      13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
sbírka na bohoslovce 

Adamov  8.00  mše svatá – za † Marii, Antonína  
a rodinu Piskatých 

Bílovice 9.30 mše svatá – na poděkování 
Babice  11.00  mše svatá – za † rodiče Možných a celou rodinu  
   křtiny Vilém Pernica 
Bílovice 13.00 křtiny Karolína Kaldová  
  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

27.6. Po exkurze pro mládež do spalovny SAKO v 15 hod 
  odjezd od fary v 14.30  

20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

28.6. Út  sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, učitele církve 
Adamov 17.30 mše svatá – 
Babice  19.00 mše svatá – za zdraví a Boží požehnání  

+ diskuze o opravě fary 
Bílovice  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

   

29.6. St  SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ, 
HLAVNÍCH PATRONŮ BRNĚNSKÉ DIECÉZE  

Bílovice 8.00 modlitba růžence + mše svatá 
Petrov  16.00 pontifikální bohoslužba 
 

V den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 při 
pontifikální bohoslužbě v 16.00 hodin nově jmenovaný 14. diecézní 
biskup brněnský  Mons. Pavel Konzbul  kanonicky převezme  vedení 
diecéze. Emeritní biskup a apoštolský administrátor sede 
vacante  Vojtěch Cikrle při této příležitosti poděkuje za dvaatřicet let ve 
službě diecézního biskupa.   
Všichni jste na tuto bohoslužbu srdečně  zváni. Ti, kteří nemohou přijet 
osobně, mohou využít přímého přenosu v televizi Noe nebo v Radiu 
Proglas. 
 

Bílovice 19.00 setkání poutníků Romea Strata 

 

30.6. Čt  Svatých prvomučedníků římských 
Bílovice 19.00 modlitební společenství v kostele 

20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 
    

1.7. Pá       první pátek v měsíci 
Adamov 16.00 mše svatá – 
Bílovice 17.30 mše svatá – za † Marii Petříkovu 
  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 
    

2.7. So                  první sobota v měsíci 
Bílovice 7.00 mše svatá – 
Bílovice 20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 
 

3.7.      14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Adamov  8.00  mše svatá – za † Jaroslava Krause 
Bílovice 9.30 mše svatá – za † rodiče a živou rodinu Holánkovu 
Babice  11.00  mše svatá – za † Aloisii Procházkovou a DvO 
   křtiny Tereza Vlková  
  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

5.7.      SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, 
PATRONŮ EVROPY, HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY 

Adamov  8.00  mše svatá – na úmysl dárce,  
za mír a lásku ve světě, za rodiče a prarodiče 

Bílovice 9.30 mše svatá –   Cyrilometodějská slavnost 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Pěší pouť ROMEA STRATA s farností Bílovice nad Svitavou 

 

 

 

 

 

 


