
Advent a Vánoce 

 

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 
Řícmanice 17.00  rozžíhání vánočního stromu na návsi 
Bílovice  17.00 Mikulášská čistírna 
  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

  
 

5.12. Po    
Adamov 17.15 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 
Bílovice  8.00 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 mše svatá – 
Bílovice 19.00 modlitební společenství 
  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

9.12. Pá  
Bílovice 17.30 mše svatá – za † Marii Henkovou 
 

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 –  
Babice  11.00 mše svatá – za Františka a Annu Starých,  

Marii Trávníčkovou, živou a † rodinu 
Bílovice 19.00 adorace + zpovídání 

20.00 modlitba růžence 
 

 

Poutní zájezd na adventní trhy do Vídně 

neděle 11.12. 2022 

odjezdy autobusu 

 

z Adamova v 6.00 od Alberta, z Babic v 6.25, z Kanic v 6.35 
z Bílovice v 6.30 z náměstí 
 

9.00   Treffpunkt Schwedenplatz 
9:15   Qou Vadis (Kaffee/ WC) 
10:15   heilige Messe in Stephanskiche 
  Weihnachtsmarkt vor Karlskirche 
  Weihnachtsmarkt Maria Theresienplatz 
  Weihnachsmarkt Rathausplatz 

 

12.12. Po  Panny Marie Guadalupské  
Bílovice 20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

13.12. Út  sv. Lucie, panny a mučednice                                                                                
           vánoční zpovídání od 16.30 

Adamov 17.30 mše svatá – za živou a † rodinu Mejzlíkovu,  
Dočkalovu a Machulovu              

Babice  18.00 mše svatá – za živé a † rodiny 
Bílovice 19.30  Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem  

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

 

14.12. St   sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 
Bílovice  8.00 modlitba růžence 

 

15.12. Čt                vánoční zpovídání od 16.30 
Adamov 17.30 mše svatá – na úmysl dárce 
Bílovice 19.00 modlitební společenství 
  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

16.12. Pá  
Bílovice 17.30 mše svatá –  
  18.00 chanuková večeře 

 
 
 

17.12. So rorátní mše svatá + snídaně pro děti 
Bílovice  7.00 mše svatá – za  
  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

18.12. Ne  ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ                   

Adamov  8.00  mše svatá – za † tatínka a celou † rodinu 
Bílovice  9.30  mše svatá – za  
Babice  11.00  mše svatá – za živou a †rodinu Kratochvílovu,  

Procházkovu, Potomskou, Kupčíkovu a DvO 
    vánoční zpovídání po mši svaté 

  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

   

19.12. Po    
Bílovice 20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

20.12. Út               vánoční zpovídání od 16.30 

Adamov 17.15 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 

 
21.12. St    
Bílovice  8.00 modlitba růžence 

Babice  17.30 mše svatá – na  
 

22.12. Čt                                     vánoční zpovídání od 16.30 
Adamov 17.30 mše svatá – za Pavlu Můčkovou 
Bílovice 19.00 modlitební společenství 
  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

23.12. Pá  
Bílovice 17.30 mše svatá – za † Marii Henkovou 
 

24.12. So  ŠTĚDRÝ DEN  
 

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 
21.00 štědrovečerní mše svatá  

 

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 – za živou a † rodinu Mittagovu a Vaňkovu 
Babice  11.00   mše svatá – za mládence 
Bílovice  13.00 křtiny Hany Pešákové   

  


