
Liturgické mezidobí 

 

2.10. Ne     27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Adamov  8.00  mše svatá – na úmysl dárce 
Bílovice 9.30 mše svatá – za † Vladimíra Ondruše  

a jeho živou a † rodinu 
Babice  11.00  mše svatá – za † Aloisii a Josefa Procházkovy  

a za živou a † rodinu Procházkovu 
Bílovice 18.00 Český filharmonický sbor Brno – komorní část –  

program k sv. Václavu – vstupné dobrovolné 
Bílovice 20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

3.10. Po   

Bílovice 20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

4.10. Út  sv. Františka z Assisi 
Adamov  17.30  bohoslužba slova 
Bílovice 19.30 ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem  

„Apokalypsa aneb Zjevení Janovo“ 
  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

5.10. St  sv. Faustiny Kowalské, panny  
Bílovice 8.00 modlitba růžence 
Babice  17.30  bohoslužba slova 

 

6.10. Čt    
Bílovice  začátek výuky náboženství 

19.00 modlitební společenství 
  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

    

7.10. Pá   Panny Marie Růžencové   
Adamov  17.30  bohoslužba slova 
Bílovice 17.30  bohoslužba slova 
   modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí

 18.30 náboženství starších dětí 
  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

8.10. So    
Bílovice 8.45 prohlídka kostela s výkladem 

20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 
 

9.10. Ne     28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Adamov  8.00  mše svatá – za rodinu Hanákovu a Havlíčkovu 
Bílovice 9.30 mše svatá – za † Františka, Antonii  

a živou a † rodinu Kalodovu 
Babice  11.00  mše svatá – za † rodiče a DvO 
 

Náboženství bude probíhat od října:  

1.tř.  – 2.tř.  čtvrtek  12:45 - 13:30 šestá vyučovací hod. třída V.B. 

3.tř.  – 5.tř.  čtvrtek  13:40 - 14:25  sedmá vyučovací hod. třída V.B. 

6. tř. – 9. tř. pátek    18.30 – 19.30 na faře  
 

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 

 
 

 

Pokud chcete přispět na realizaci památníku P. Jana Rybáře můžete 

zaslat finanční příspěvek v libovolné výši na účet 

farnosti 2024391359/0800 s variabilním symbolem 1931 (rok narození 

Jana Rybáře). Na všechny dary bude následně vystaveno potvrzení. Pro 

vystavení dokladu o daru, prosím zašlete své jméno, příjmení, bydliště a 

datum narození na adresu bilovice@dieceze.cz 

Děkujeme za podporu památníku P. Jana Rybáře. farníci 
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