
Advent a Vánoce 

 
 

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 

Bílovice 18.00 vánoční zpovídání + adorace do 20.30 
  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

   

19.12. Po    
Bílovice 17.00 příprava ke křtu 

20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

20.12. Út     

Babice  17.30 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 

 

21.12. St    
Bílovice  8.00 modlitba růžence  
 

22.12. Čt    
Babice  6.30 rorátní mše svatá                  zpovídání po mši sv. 
  16.00 výzdoba kostele – prosíme o pomoc i muže,  

je potřeba dát stromky do stojanů 
Adamov   vánoční zpovídání od 16.00 + po mši sv. 

17.00 mše svatá – za Pavlu Můčkovou  
Bílovice 19.00 modlitební společenství 
  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

23.12. Pá                         vánoční zpovídání od 16.30 + po mši sv. 
Bílovice 17.30 mše svatá – na poděkování za dar života 
 

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  
 

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  
 

27.12. Út  sv. Jana, apoštola a evangelisty  
Adamov  17.00  mše svatá – za  
Bílovice 18.00 koncert Pěveckého sboru Bronislav  

20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

28.12. St svatých Mláďátek, mučedníků  
Bílovice 8.00 modlitba růžence + mše svatá 

11.00 ukládání urny pana Miloše Kocmana 
 
29.12. Čt sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka 
Bílovice 20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 
30.12. Pá Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
Bílovice 17.30 mše svatá / bohoslužba slova 

20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

31.12. So sv. Silvestra I., papeže 
Adamov  15.00 mše svatá – na poděkování za uplynulý rok  

s prosbou o Boží pomoc v novém roce 
Bílovice 16.30 mše svatá –  

za lidi, kteří k nám do farnosti přicházejí 
 

1.1. Ne MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE       
Adamov  8.00  mše svatá – za ženy a dívky ve farnosti 
Bílovice  9.30  mše svatá – za ženy a dívky ve farnosti,  

abychom začali tím nejkrásnějším, co ve farnosti máme 

Babice  11.00   mše svatá –  
  17.00 Cimbálová muzika Kalečník–vánoční pásmo koled 
 

Babice   Tříkrálový koncert 8. 1. 2022 v 16:30. 
Účinkovat budou:  Schola Babice 
    Scholička pod vedením manž. Schlemmerových 
                                   ZŠ Kanice, vede paní učitelka Gronichová 

Farní sbor Adamov 

 

 
 
 

 

 
 

Cukroví můžete donést i v neděli na mši. Děkujeme 

 

 
 

Kontakty 
 

farář: P. PaedDr. Pavel Lazárek, PhD. 

e-mail: bilovice@dieceze.cz; 

adamov@dieceze.cz  

web: https://farnost-bilovice.cz 

telefon: 607 177 690  

e-mail: lazarek@centrum.cz 

 


