
Liturgické mezidobí 

 

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 

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

Vlčkovu a Čadovu 
Bílovice 16.00 zakončení adoračního dne – svátostné požehnání 

17.30 koncert Shadow quartet – vystupují ve 
specifickém složení: housle, viloncello, kontrabas a akordeon 

19.00 setkání (post)biřmovanců, během 4-5 setkání 
probereme desatero a případná další témata. Současně jsou 
zváni ti, kteří někdy v budoucnu uvažují o přípravě na 
biřmování.   

20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

 

7.11. Po    

Bílovice 20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

8.11. Út   
Adamov  17.30  bohoslužba slova / mše svatá 
  za živou a † rodinu Mejzlíkovu, Dočkalovu a Machulovu 
Bílovice 19.30  Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem  

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

 

9.11. St  Posvěcení lateránské baziliky   
Bílovice 8.00 modlitba růžence (mše svatá) 
Babice  17.30 mše svatá – za Boží požehnání  

a pomoc pro rodinu 
   setkání farní rady v Babicích 
 

 
 

 

10.11. Čt   sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 
   kněžská rekolekce Brno 

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. 
Adamov  17.30  mše svatá – za Anežku Zajíčkovu a DVO 
   setkání farní rady v Adamově 
Bílovice 19.00 modlitební společenství 
  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

    

11.11. Pá   sv. Martina, biskupa   
Bílovice 17.30 mše svatá – za  

 18.30 náboženství starších dětí 
 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

12.11. So   sv. Josafata, biskupa a mučedníka 
Bílovice 7.00 mše svatá –   
Babice  9.00 farní brigáda / vyklízení prostor 
Bílovice  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

13.11. Ne     33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ               
                                               sbírka na podporu katolických médií (ČBK)       
Adamov  8.00  mše svatá – za Jarmilu a Otakara Řezníčkovy 
Bílovice 9.30 mše svatá – za † rodiče, 

živou a † rodinu Luskačovu 
Babice  11.00  mše svatá – za živou a † rodinu  

Adámkovu a Hlouškovu 
Bílovice 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 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 


