
Liturgické mezidobí 

 

23.10. Ne     30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                         sbírka na misie 
Adamov  8.00  mše svatá – za živou a † rodinu  

Markovu a Hanákovu 
Bílovice 9.30 mše svatá – za nemocného P. Pavla 
Babice  11.00  mše svatá – za  
Bílovice 13.00 křtiny Amálie Vinklátové 

  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

24.10. Po    

Bílovice 20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

25.10. Út   
Adamov  17.30  bohoslužba slova  
  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

26.10. St    
Bílovice 8.00 modlitba růžence 
Babice  17.30  bohoslužba slova  
 

27.10. Čt    
Adamov  17.30  bohoslužba slova  
Bílovice 19.00 modlitební společenství 
  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

    

28.10. Pá   sv. Šimona a Judy, apoštolů   
Bílovice 20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

29.10. So   bl. Marie Restituty Kafkové,  
panny a mučednice  

Bílovice  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

30.10. Ne     31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                    konec letního času           
Adamov  8.00  mše svatá – za † paní Věru Koubkovu 
Bílovice 9.30 mše svatá – za živou a † rodinu  

Fritzovu a Šenkovu 
Babice  11.00  mše svatá – na poděkování  

za 30 let společného života 
  příležitost ke svátosti smíření do 13 hod. 
Bílovice 18.00 adorace, svátost smíření od 18 hod. 

20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

31.10. Po    

Bílovice 20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

1.11. Út  VŠECH SVATÝCH  
Adamov hřbitov Ptačina  

16.00  mše svatá – za Slávku Novákovu, její rodinu  
a duše těch, na které nikdo nepamatuje  

Babice  17.30 mše svatá – za  
Bílovice 19.00 mše svatá – za / po mši svaté zpovídání  

 

2.11. St  VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ  
Adamov  16.00 mše svatá – za rodiče Chocholáčovy 
Babice  17.30 mše svatá – 
Bílovice hřbitov 19.00 mše svatá– za † Františka Kalinu, živou a † rodinu 

   
3.11. Čt  sv. Martina de Porres, řeholníka 

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. 
Bílovice 20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 
 
 

 
 

4.11. Pá  první pátek v měsíci 
sv. Karla Boromejského, biskupa 

Adamov  16.00 mše svatá – za † příbuzné, přátele, dobrodince   
a DvO 

Bílovice 17.30 mše svatá – za † tatínka a živou rodinu Holánkovu 
 / po mši svaté zpovídání  

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

 18.30 náboženství starších dětí 
 

5.11. So první sobota v měsíci             / zpovídání od 6.30 
Bílovice 7.00 mše svatá – za  
 14.00 mše svatá – za manžele Řezníčkovy (P. Vrbatský) 
Řícmanice hřbitov 16.00 mše svatá – za  
 

6.11. Ne     32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                adorační den farnosti           
Adamov  8.00  mše svatá – za rodiče Krésovy a syna 
Bílovice 9.30 mše svatá – za † rodiče,                   adorační den 

živou a † rodinu Luskačovu 
Babice  11.00  mše svatá – za † rodinu Klímovu, Drgovu,  

Vlčkovu a Čadovu 
Bílovice 18.00 koncert Shadow quartet – vystupují ve 
specifickém složení: housle, viloncello, kontrabas a akordeon 

 

 

 

 

 

MODLITBY ZA ZEMŘELÉ  
 

Modlitba je jedinou silou, která dosahuje za hranice života a smrti. 
Modlitba je posilou pro společenství jak žijících, tak i zemřelých. 
Dotkněme se tedy právě modlitbou a přáním Božího pokoje všech těch, 
kterým vděčíme za milost života, neboť všechno, čeho se dotkne láska, 
je zachráněno od smrti věčné. 
 

modlitba za zesnulé, 
• modlitba na úmysl Svatého Otce, 
• vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, 
• svaté přijímání; 
• a v okruhu těchto dní svátost smíření. 

 

 
 

 
 

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 


