
 

Advent a Vánoce 

  

27.11. Ne  PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ         
    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 sál 15.00 zapomenuté světlo Jakub Deml  
   oslava narozenin  
  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 
 

28.11. Po    
Bílovice 20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

29.11. Út  

Adamov 17.30 bohoslužba slova / mše svatá – za dar moudrosti,  
zdravého rozumu v naší zemi,  
za presidenta a politiky v naší republice 

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

20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

30.11. St   sv. Ondřeje, apoštola 
Bílovice 8.00 modlitba růžence (mše svatá) 
Babice  17.30 bohoslužba slova / mše svatá 

  

1.12. Čt    
Kanice  17.00 rozžíhání vánočního stromu 
Bílovice 19.00 modlitební společenství 
  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

2.12. Pá             první pátek 
Adamov  16.00 mše svatá – za Josefa Adama, jeho rodinu  

a za rodinu Mazalovu 
Bílovice  rozžíhání vánočního stromu 
Bílovice  17.30 mše svatá –  

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

 

3.12. So   Sv. Františka Xaverského, kněze    první sobota   
rorátní mše svatá + snídaně pro děti + dílničky 

Bílovice  7.00 mše svatá – za rodinu Fialovu a Vránovu 
Babice  18.00  rozžíhání vánočního stromu na nádvoří sokolovny 
Bílovice  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 
 
 
 

4.12. Ne  DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ                   

Adamov  8.00  mše svatá – hodová mše svatá  
– za živé a † obyvatele Adamova s poděkování za úrodu 

Bílovice  9.30  mše svatá – za 45 společných let 
Babice  11.00  mše svatá – za kmotřence, kmotry, živé a † a DvO 
Bílovice  17.00 Mikulášská čistírna 
  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

  
 

5.12. Po    
Adamov  mše svatá s mikulášskou nadílkou  

– za Karolínu Pokornou 
Bílovice 20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

6.12. Út  

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

20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 
7.12. St   sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 

rorátní mše svatá + snídaně pro děti  
Bílovice  6.45 mše svatá –  

 modlitba růžence 

Babice  17.30 mše svatá – na úmysl dárce 
 

8.12. Čt  PANNY MARIE,  
POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 

Adamov 17.30 mše svatá u Světelského oltáře  
– za všechny nemocné členy rodiny Matalové,  
Brychtové, Papežové, Ireinové a Bortlíčkové 

Bílovice 19.00 modlitební společenství 
  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

9.12. Pá  
Bílovice 17.30 mše svatá –  
 

10.12. So Panny Marie Loretánské 
  rorátní mše svatá + snídaně pro děti 
Bílovice  7.00 mše svatá – za bratra Karla a za manžela Petra 
  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

11.12. Ne  TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ                 
Adamov  8.00  mše svatá – za živou a + rodinu Šumberovu  

a Zemanovu 
Bílovice  9.30  mše svatá – za † Marii Henkovou 
Babice  11.00 mše svatá – za Františka a Annu Starých,  

Marii Trávníčkovou, živou a † rodinu 
Bílovice 20.00 modlitba růžence 
 

 
 

Poutní zájezd na adventní trhy do Vídně 

neděle 11.12. 2022 

 

24.12. So  ŠTĚDRÝ VEČER  
 

Bílovice  8.00  otevřený kostel s betlémským světlem   
15.00  mše svatá – pro děti s koledami  

s uložením Jezulátka do jesliček  
– za děti v našich farnostech 

 

Babice  9-16.30 betlémské světlo v chodbě kostela 
    mše svatá pro děti s koledami 

 

Adamov  21.00  štědrovečerní mše svatá – za rodiny ve farnosti 
 

Bílovice 22.30  tradiční štědrovečerní mše svatá s vánočními  
 

25.12. Ne NAROZENÍ PÁNĚ   
Adamov  8.00  vánoční mše svatá – za † Václava Kalába 
Bílovice  9.30 vánoční mše svatá – za † spolustavitele našeho  

chrámu pana Leopolda Fritze 

Babice  11.00   vánoční mše svatá – za živou a † rodinu  
Klímovou a Drgovu  

16.30 koledy u jesliček sraz v kostele sv. Jana Křtitele 
 

26.12 Po  sv. Štěpána, prvomučedníka   
Adamov  8.00  mše svatá – za mládence a muže ve farnosti 
Bílovice  9.30  mše svatá – živou a † rodinu Mittagovu a Vaňkovu 
Babice  11.00   mše svatá – za mládence 

 
 
 
 


