
Liturgické mezidobí 

 

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  
  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 

 

21.11. Po   Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
Adamov  10.00 setkání s paní senátorkou Vítkovou 
Bílovice 20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

22.11. Út  sv. Cecílie, panny a mučednice 
Bílovice 19.30  Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem  

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

 

23.11. St  sv. Klementa I., papeže a mučedníka   
Bílovice 8.00 modlitba růžence (mše svatá) 

18.00 Kapitoly z dějin Bílovic a okolí – (Daniel Lyčka) 
III. Vranovsko-křtinský lichtenštejnský areál  

Babice  17.30 mše svatá – za  
    

24.11. Čt   sv. Ondřeje Dũng-Lạca, kněze,  
a druhů, mučedníků 

Adamov Ptačina 16.45 mše svatá – za živou a † rodinu Mejzlíkovu,  
Dočkalovu a Machulovu 

17.30 vernisáž výstavy Barvy nebe 
19.00 modlitební společenství 

  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

    

25.11. Pá   sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice  
Adamov  16.00  mše svatá – za rodinu Paculovu a Matulovu 

16.30 žehnání adventního stromu Adamov 
Bílovice 17.30 mše svatá – za † Jiřího Hodaně 
   modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

26.11. So    
Bílovice 7.00 mše svatá –  
Adamov 8.00 úklid kostela 
Babice  9.00 brigáda na babické faře  
Bílovice  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 
 

„V sobotu 26. 11. srdečně zveme mládež od 12ti let na děkanátní 
setkání do Blanska. Setkání proběhne v čase 13:00 – 16:00 hod., kdo 
bude chtít může zůstat na adventní koncert kapely VeKa (Vesmírná 
Kapela), kterou spojuje diecézní centrum života mládeže Vesmír 
v Orlických horách. Je jednou z kapel, které vystupovaly na CSM 
v Hradci Králové. Na koncert jsou zváni všichni bez rozdílu věku.“ 

 

27.11. Ne      PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ      farní den Adamov 
  žehnání adventních věnců 
Adamov  8.00  mše svatá – na poděkování za dar života 
Bílovice 9.30 mše svatá – za † Helenu Martinkovou 
Babice  11.00  mše svatá – za † manžele Šedých, jejich děti,  

celou † rodinu a DvO, na které nikdo nepamatuje 
 

Bílovice 15.00 zapomenuté světlo Jakub Deml  
   oslava narozenin  
  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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 


