
 

Liturgické mezidobí 

 

22.1. Ne   3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ      Neděle Božího slova 

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  
Bílovice  19.00 adorace  

20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

23.1. Po     
Bílovice 20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

24.1. Út sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 

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

20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

25.1. St   Obrácení svatého Pavla, apoštola 
Bílovice 8.00 modlitba růžence (mše svatá) 
Babice  17.30 bohoslužba slova / mše svatá  

  

26.1. Čt   sv. Timoteje a Tita, biskupů 
Adamov  17.00 mše svatá – za  
Bílovice 19.00 modlitební společenství 
 19.00 Kurz Alfa – 1. Kdo je to Ježíš? 
  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 
 

27.1. Pá    
Adamov  16.00 mše svatá – za tetu Aničku, bratra, rodiče  

a DvO, na které nikdo nepamatuje 
Bílovice  17.30 mše svatá – za  

modlitba růžence za mír na Ukrajině  
     

28.1. So   sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 
Bílovice  7.00 mše svatá – za 
  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

29.1. Ne   4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Adamov  8.00  mše svatá – za Marii a Miloslava Bulíkovy 
Bílovice  9.30  mše svatá – na poděkování za dar života  
Babice  11.00  mše svatá – za  

Missa Pasachalis od Grzegorz Gerwazy Gorczyckého, 
1665 - 1734 (Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus) 

Bílovice  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Farnost Bílovice nad Svitavou 
Vybralo se neuvěřitelných 122 950 Kč + 10EUR v pokladničkách a 5 575Kč 
bezhotovostní platbou v terminálu. Celkem tedy 128 525 Kč + 10EUR. 
Velice děkuji všem dárcům za jejich štědrost a ochotu pomoci potřebným. A 
neméně děkuji neúnavným statečným koledníkům, že se s radostí vydali nejen 
"vybrat peníze na dobrou věc", ale hlavně se snažili vykouzlit radostný úsměv 
na rtech dárců. 
 

Farnost Babice nad Svitavou 

Babice 70,434 Kč 

Kanice 52,557 Kč 

Řícmanice 26,884 Kč 

Celkem 149,875 Kč 
 

Velké díky patří všem občanům, kteří přispěli a tím pomohli potřebným. 
Děkuji všem, kteří se na Tříkrálové sbírce jakýmkoliv způsobem podíleli. 
 
Farnost Adamov 
Celkem bylo v Adamově letos vybráno 77 629,- Kč. 
 

Výtěžek z TKS se v Adamově každoročně pravidelně navyšuje, což naznačuje, že 
je zde mnoho lidí, kterým není lhostejná nepříznivá či složitá situace druhých lidí, 
kterým štěstí nepřálo, zejména v dnešní složité ekonomické situaci. Proto 
přijměte ještě jednou jedno velké díky. 
 

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/ 

https://farnostadamov.cz/  

https://www.adamov.name/ 

telefon: 607 177 690  

e-mail: lazarek@centrum.cz 
 

bankovní spojení farnost Bílovice nad Svitavou 2024391359 /0800 

bankovní spojení farnost Adamov 1360996379 /0800 

bankovní spojení farnost Babice nad Svitavou 1341659369 /0800 

 
 

 


