
 

Liturgické mezidobí 

 

12.2. Ne   6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ              sbírka na opravy 

Adamov  8.00  mše svatá – za dědečky Jana a Heřmana.  
Na poděkování za lásku a víru v rodinách  
a za DVO, na které nikdo nepamatuje 

Bílovice  9.30  mše svatá – na † rodiče a živou rodinu 
farní kavrána 

Babice  11.00  mše svatá – na poděkování lékařům, sestrám  
a všem, kteří mi byli oporou a pomáhali mi 

Bílovice  19.00 adorace + předpostní svátost smíření 
20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

13.2. Po    
Bílovice 20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

14.2. Út   

Adamov  17.00 mše svatá – za manžela, rodiče,  
sourozence a zetě  

17.30 setkání farní rady 
Bílovice 19.30  Ekumenické biblické hodiny – s Pavlem Kašparem  

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

 

15.2. St   bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků 
Bílovice 8.00 modlitba růžence (mše svatá) 
Babice  17.30 mše svatá / bohoslužba slova 

  

16.2. Čt   kněžská rekolekce 
Bílovice 18.00 Kapitoly z dějin Bílovic a okolí – VI. Bílovice a jeho 

okolí v životě a díle S. K. Neumanna (Pavel Kováč) 
19.00 Kurz Alfa – 4. Proč a jak se modlit?   
20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

17.2. Pá    
Bílovice  14.30 pohřební rozloučení s paní Annou Bandochovou  
Adamov  16.00 mše svatá –  na poděkování za přijatá dobrodiní,  

s prosbou o Boží pomoc  
a ochranu do příštích dnů pro celou rodinu 

Bílovice  17.30 mše svatá – udělování sv.nemocných 
     

18.2. So    
Bílovice  7.00 mše svatá –  
  9.00 oblastní setkání char. obnovy na Grohové 
  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

19.2. Ne   7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ           svatopetrský haléř 

Adamov  8.00  mše svatá – za živou a † rodinu Burešovu  
a Pavlíkovu 

Bílovice  9.30  mše svatá – za † Františka Morávka,  
živou a † rodinu  

Babice  11.00  mše svatá – na † Vladimíru Zábojovou 
Bílovice  20.00 modlitba růžence za mír na Ukrajině 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Pouť do Prahy 28.2.2023 

7.00  odjezd z Adamova a z Bílovic 

11.00 hodin komentovaná prohlídka katedrály 

12. 00 mše svatá v katedrále  

14.00 vernisáž v senátu ČR 

15.00 komentovaná prohlídka senátu 

16.30 odjezd domů 

kontakt: p. Králíčková 607 518 104 – cena 550 Kč 

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://www.farnostadamov.cz/ 

telefon: 607 177 690  

e-mail: lazarek@centrum.cz 

 

bankovní účty 
 

bankovní spojení farnost Bílovice nad Svitavou 2024391359 /0800 

bankovní spojení farnost Adamov 1360996379 /0800  

bankovní spojení farnost Babice nad Svitavou 1341659369 /0800 


