
Liturgické mezidobí 

 

28.8. Ne     22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Adamov  8.00  mše svatá – na poděkování za Kryštofa Matala  

s prosbou o Boží požehnání a ochranu  
na jeho životní cestě. Za rodinu Plačkovu  
a za všechny děti svěřené při křtu 

Bílovice 9.30 mše svatá –  
Babice  11.00  mše svatá – za † Františka Hlouška,  

živou a † rodinu 
Bílovice 18.00 zpovídání nejen dětí na začátku školního roku 
  19.00 adorace 

20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 
 

29.8. Po Umučení svatého Jana Křtitele 
 

30.8. Út   
Blansko 15.15  smuteční rozloučení s pan Věrou Koubkovou 
 

31.8. St    
Bílovice 8.00 modlitba růžence (mše svatá) 
Babice  16.30 zpovídání nejen dětí na začátku školního roku 

17.30 mše svatá  
  18.00 opékání špekáčků na farní zahradě 
 

1.9. Čt    
Adamov  17.30  mše svatá – za Jarmilu Řezníčkovu 
    

2.9. Pá             první pátek 
Adamov 15.30 zpovídání nejen dětí na začátku školního roku 

16.00 mše svatá – za † Jana Rutu 
Bílovice 17.30 mše svatá – za všechny lidi,  

kteří ještě nepoznali Boží lásku 
žehnání školních aktovek 

  18.00 táborák na zahájení školního roku 
                      první sobota 

3.9. So  Sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 
Bílovice  7.00 mše svatá – za Annu Marii s prosbou  

o dary Ducha svatého a dar zdraví ke studiu 
Babice 13.00 zlatá svatba – Prachařovi 
Bílovice  15.00 mše svatá + oslava narozenin – Latovi 
 

4.9. Ne     23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Adamov   adorační den farnosti  

8.00  mše svatá – za lásku mezi manžely   
žehnání školních aktovek 

Bílovice 9.30 mše svatá – na poděkován za dar manželství 
Babice  11.00  mše svatá – na poděkování za 22 let společného  

Života s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu 
Bílovice 18.00 zpovídání nejen dětí na začátku školního roku 
  19.00 adorace 

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 

 

podzim 2022 - nedělní zájezd po trase  
Bílovice nad Svitavou, Jaroměřice a Třebíč 

 
Jaroměřice nad Rokytnou zámecký barokní areál je 
dominantou města, kromě budovy zámku zahrnuje kostel 
sv. Markéty a zámeckou zahradu, rozkládající se na obou 
březích říčky Rokytné. Právě kostel sv. Markéty bude po 
několika letech zrekonstruovaný nově otevřen. 
 
Třebíč – Bazilika svatého Prokopa tento románsko-
gotický kostel byl vybudován na místě původní mariánské 
kaple při třebíčském benediktinském klášteře přibližně v 
letech 1240 až 1280. 
 
Židovská čtvrť , patří mezi nejkompletnější v Evropě. Pro 
čtvrť jsou typické úzké uličky mezi domy, veřejné průchody, 
rozpěrné oblouky, romantická náměstíčka, verandy a 
balkony. Čtvrť představuje 108 dochovaných staveb. 
Významná je především Zadní synagoga, která byla 
dostavěna v roce 1669. Na ženské galerii je umístěn model 
židovské čtvrti od místního občana a expozice židovské 
kultury s názvem Místo života - Makom chajim. Výjimečný je 
Dům Seligmanna Bauera. Představuje bydlení židovské 
rodiny v meziválečném období a expozici košer řeznictví. 
Židovský hřbitov - svými 3 000 náhrobky a přibližně 11 000 
pohřbenými lidmi je jedním z největších a nejzachovalejších 
hřbitovů v České republice. Kameny zmizelých zapuštěné 
před dveřmi domu, jsou krychle o rozměrech 10 x 10 x 10 
cm zapuštěné do chodníku tak, aby nevyčnívaly. Na ní je 
napsán ten, který opustil násilně příslušný dům a již se 
nevrátil. Pokud si chcete nápis na nich přečíst, musíte se 
ohnout, a tím se zároveň klaníte těm, kteří se již nevrátili z 
koncentračních táborů.  
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