
doba vánoční 

 

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 – za ženy a dívky ve farnosti 
  17.00 Cimbálová muzika Kalečník–vánoční pásmo koled 
 

2.1. Po   sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,  
biskupů a učitelů církve  

Bílovice 20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

3.1. Út   Nejsvětějšího jména Ježíš 

Bílovice 20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

4.1. St    
Bílovice 8.00 modlitba růžence (mše svatá) 
Adamov  17.00 mše svatá – na úmysl dárce  

  

5.1. Čt    
Babice  17.30 mše svatá z vigilie Zjeveni Páně 
Bílovice 19.00 modlitební společenství 
  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

6.1. Pá   ZJEVENÍ PÁNĚ        první pátek 
Adamov  16.00 mše svatá – za živou a † rodinu Matalovu,  

Brychtovu, Papežovu, Ireinovu a Holoušovu 
Bílovice  17.30 mše svatá – za † tatínka 

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

   

7.1. So   Tříkrálová sbírka – koledovací den    první sobota  
Bílovice  8.00 mše svatá – za požehnání koledníkům 
Řícmanice  9.30 požehnání koledníkům na návsi u křížku  
Kanice  10.00 požehnání na cestu koledníkům v Kanicích   
Babice  10.30 požehnání na cestu koledníkům v Babicích 
Bílovice  16.30 Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby  

Těsnohlídkovo náměstí v Bílovicích nad Svitavou 
  19.30 Společenský ples KDU-ČSL v obecním sále 

20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

8.1. Ne   KŘTU PÁNĚ 

Adamov  8.00  mše svatá – za† Marii Bílkovu, Jana Bílka a rodinu 
Bílovice  9.30  mše svatá – za  
Babice  11.00  mše svatá – za  
Babice  16.30 Tříkrálový koncert  
účinkovat budou:  Schola Babice 
    Scholička pod vedením manž. Schlemmerových 
                                   ZŠ Kanice, vede paní učitelka Gronichová 

Farní sbor Adamov 

Bílovice  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


