
 

Liturgické mezidobí 

 

15.1. Ne   2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Adamov  8.00  mše svatá – za Jarmilu Řezníčkovu 
Bílovice  9.30  mše svatá – za † pratetu Miladu Včelařovou 
  farní kavárna 
Babice  11.00  mše svatá – za rodinu Keatley a Brtníkovu 
   křtiny Kristián Jan a Adina Vendula Rotreklovi  
Bílovice  19.00 adorace + svátost smíření 

20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

16.1. Po     
Bílovice 20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

17.1. Út  sv. Antonína, opata 

Adamov  17.00 mše svatá – za † maminku  
a živou a † rodinu Jokešovu 

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

20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

18.1. St   Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 
Bílovice 8.00 modlitba růžence (mše svatá) 
  12.00 rozloučení s Ing. Jiřím Vodičkou 
Babice  17.30 mše svatá – na úmysl dárce 
 18.00 farní fara v Babicích nad Svitavou 

  

19.1. Čt    
Adamov  17.00 mše svatá – za rodinu Kašnou a Jankovou 
Bílovice 19.00 modlitební společenství 
 19.00 Kurz Alfa – Jde v životě o víc?  

– úvodní večer kurzu Alfa  
  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 
 

20.1. Pá    
Bílovice  17.00 zpovídá P. Martin Holík 

17.30 mše svatá – za rodinu Lázničkovou 
modlitba růžence za mír na Ukrajině  

  18.15 Česká křesťanská akademie – P. Martin Holík, 
jednatel Radia Proglas – Jak neztrácet informační rozvahu aneb trocha 
nadějeplné orientace v turbulentní současnosti – přednáška a diskuse   
   

21.1. So   sv. Anežky, panny a mučednice 
Bílovice  7.00 mše svatá – za 

19.00 Skautský ples (nejen) pro rodiče – v sále Obecní 
hospody. Ples se ponese v duchu 50. let, proto se nebojte 
vzít si na sebe něco tematického (rozhodně to není nutné). 
Můžete se těšit mimo jiné na tombolu a chystáme pro vás 
s rovery i půlnoční překvapení.  

  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

22.1. Ne   3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Adamov  8.00  mše svatá – za farníky 
Bílovice  9.30  mše svatá – za † manžela,  

živou a † rodinu Luskačovu 
Babice  11.00  mše svatá – za živou a † rodinu a DvO 
Bílovice  16.00 koncert Duchovní villancicos renesance  

a baroka v podání OctOpus Vocalis a Castello in Aria  
20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 
Příští farní rada v Bílovicích na Svitavou 1.2.2023 v 18.30 hodin 

Představení návrhů vitráží pro kostel sv. Cyrila a Metoděje 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


