
Liturgické mezidobí 

 
 

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 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 

 

14.11. Po    

Bílovice 20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

15.11. Út   
Adamov  17.30  mše svatá – na poděkování za Filipa Matala  

s prosbou o Boží požehnání  
a ochranu na jeho životní cestě 

Bílovice 19.30  Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem  
„Apokalypsa aneb Zjevení Janovo“  

20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

16.11. St     
Bílovice 8.00 modlitba růžence (mše svatá) 
Babice  17.30 mše svatá – za Danu Bělejovou, živou a † rodinu 
    

17.11. Čt   sv. Alžběty Uherské, řeholnice 
Bílovice 8.30 brigáda – shrabování listí 
Bílovice 19.00 modlitební společenství 
  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

    

18.11. Pá   Posvěcení římských bazilik  
svatých apoštolů Petra a Pavla   

Adamov  16.00  mše svatá – za † Stanislava Fojtíka  
Bílovice 17.30 mše svatá –  
   modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

19.11. So    
Bílovice 7.00 mše svatá –  
  10.00 slavnostní požehnání lávky přes řeku Svitavu  
  14.00 tradiční předání vánočního stromu městu Brnu 
Babice  11.00 mše svatá – za poděkování života 
Bílovice  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

20.11. Ne     JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE     
Adamov  8.00  mše svatá – za + Marii Piskatou 
Bílovice 9.30 mše svatá – za † rodiče Moučkovy 
   křtiny Patrik Antonín Šťastný 

farní kavárna – po mši sv. 
Babice  11.00  mše svatá – za † maminku,  

za živou a † rodinu Kratochvílovu a DvO  
Bílovice 18.00 koncert ženského pěveckého sboru Mladost  
  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

Poutní zájezd na adventní trhy do Vídně 

neděle 11.12. 2022 

 

mše svatá ve Stephansdomu, komentovaná prohlídka 

Vídně, návštěva adventních trhů 
 

autobus pojede přes Adamov, Babice, Kanice, Řícmanice, 

Bílovice, cena 450 Kč 

zájemci se zapíší na arch papíru 
 

 
 

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 
 


