
Ohlášky advent a Vánoce  
 

28.11. Po   
Praha  návštěva u sester boromejek v Řepích 
 

29.11. Út   
Adamov  17.30 mše svatá – za rodinu Mejzlíkovu,  

Dočkalovu a Machulovu 
Bílovice manželské večery 

 

30.11. St  Sv. Ondřeje, apoštola; rorátní mše svatá + snídaně  
Bílovice 6.45 mše svatá – za farnost 
Vítochov 14.00  svatební obřad na Vítochově  
 

1.12. Čt  19.00 večer s Biblí (klubovna) 
 
2.12. Pá  dětská mše svatá 
Adamov  16.00 mše svatá – za Marii Hlouškovu 
Bílovice 17.30 mše svatá – za † prarodiče a duše v očistci 

18.15 setkání mládeže na faře 
20.00 modlitba zpěvem 

 

3.12. So  Sv. Františka Xaverského, kněze;    
rorátní mše svatá + snídaně + program pro děti  

Bílovice   7.00 mše svatá – za všechny mučené a umučené 
v komunistických koncentracích; za ty, kteří rodinám  
obětí pomohli i za ty, kteří zlo způsobovali 

Adamov  8.00 předvánoční úklid kostela 
  výlet pro děti do Punkevních jeskyní,  

odjezd válečkem od Skalního mlýna v 15.00 
 

4.12. Ne  DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ –  
zveřejnění výsledků druhého kola farních voleb 

Bílovice  9.00  mše svatá – za živou a † rodinu Holánkovu  
a Záděrovu 

Adamov  10.45  mše svatá – za živé a † obyvatele Adamova 
HODY + 15.00 salon adamovských výtvarníků 

Bílovice 16.15  Mikulášské zvonění 
  18.30 setkání katechumenů 
  20.00  adorace + zpovídání 

 
 
5.12 Po   
Bílovice  13.00  pohřební mše sv. za pana Josefa Linharta 

(kremace) 
Adamov  17.00  Mikulášská nadílka v Adamově 
 

6.12. Út  Sv. Mikuláše, biskupa 
Adamov  17.30 mše svatá – za dar víry a zdraví 
Bílovice manželské večery 

 

7.12. St  Sv. Ambrože, rorátní mše svatá + snídaně  
Bílovice 6.45 mše svatá – za † Helenu Martinkovou  

a živou a † rodinu 

 

8.12. Čt  PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY 
PRVOTNÍHO HŘÍCHU  

  kněžská rekolekce Brno – centrum pro rodinu 
Adamov  17.30 mše svatá – za Karolínu Pokornou 
 
9.12. Pá  dětská mše svatá 
Bílovice 17.30 mše svatá – za † tatínka a bratra 
 

10.12. So  rorátní mše svatá + snídaně + program pro děti 
Bílovice 7.00 mše svatá – za zdraví bratra Karla  
 

11.12. Ne  TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ  
roznášení betlémského světla  

Bílovice  9.00  mše svatá – za živou a † rodinu Goliášovu 
Adamov  10.45  mše svatá – za živou a † rodinu Holbovu 
Bílovice 17.00  přednáška Jak idylické bylo Ježíšovo narození? 

(Mireia Ryšková) 
Bílovice 20.00  adorace + zpovídání 

 
 

12.12 Po  Panny Marie Guadalupské  
Olešnice 17.00 pouť nový Jeruzalém 
 

13.12. Út  Sv. Lucie, panny a mučednice  
Adamov  17.30 mše svatá – za Josefa Adama, manželku a rodiče 

z obou stran 
Bílovice manželské večery 
 
14.12. St  Sv. Jana od Kříže, rorátní mše svatá + snídaně 
Bílovice 6.45 mše svatá – za volný úmysl 
 

15.12. Čt  19.00 večer s Biblí (klubovna Bílovice) 
Adamov  17.30 mše svatá – za bývalé, současné a budoucí 
pracovníky Lužánek – střediska volného času Brno, jejich 
spolupracovníky, dobrovolníky a příznivce 
 
16.12. Pá  dětská mše svatá 
Bílovice 17.30 mše svatá – za † Marii Henkovou živou a † rodinu 
 

17.12. So  rorátní mše svatá + snídaně + program pro děti 
Bílovice  7.00 mše svatá – za živou a † rodinu Chovančíkovu  

a Siegelovu 
 

18.12. Ne  ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ – farní kavárna 
Bílovice  9.00  mše svatá – na poděkování Pánu Bohu za dar 

života 
Adamov  10.45  mše svatá – za † rodiče, bratry a za živou rodinu 
Bílovice 18.30 setkání katechumenů 

20.00  adorace + zpovídání 

 

19.12 Po   
 

20.12. Út  
Adamov  9.00 vánoční pásmo pro 1.-4. Třídu (asi 70 dětí) 
  10.00 vánoční pásmo pro MŠ (asi 60 dětí) 
Adamov  17.30 mše svatá – za volný úmysl 
 
21.12. St  rorátní mše svatá + snídaně 
Bílovice 6.45 mše svatá – za volný úmysl 
 

22.12. Čt   
Adamov  17.30 mše svatá – za Jana Pokorného 
 
23.12. Pá  dětská mše svatá 
Bílovice 17.30 mše svatá – za Věru Huňařovou, živou a † rodinu 
 

24.12. So  možnost návštěvy betléma 14.00–16.00 
Bílovice  15.00  mše svatá – pro děti s koledami a tradičním 

uložením Jezulátka do jesliček  
za rodinu Lakusilovu, Štykarovu a Buchiov 

Adamov  21.00  štědrovečerní mše svatá – za rodiny ve farnosti 
Bílovice 22.30  tradiční štědrovečerní mše svatá s vánočními 

zpěvy sboru BACHs volný úmysl 
možnost návštěvy betléma 14.00–16.00 
 

25.12. Ne  NAROZENÍ PÁNĚ –  
slavná vánoční mše svatá se zpěvy 

koled 
Bílovice  9.00  mše svatá – za živou a † rodinu 
Adamov  10.45  mše svatá – za farníky 
Bílovice  17.00  Živý betlém v provedení bílovického ochotnického 

souboru BOTA  
možnost návštěvy betléma 8.00–10.00 

 

26.12 Po  Sv. Štěpána, prvomučedníka   
- svatoštěpánská mše svatá se zpěvy vánočních koled 

Bílovice  9.00  mše svatá – za živou a † rodinu   
Adamov  10.45  mše svatá – za Václava a Ludmilu Kalábovy 
 

27.12. Út  Sv. Jana, apoštola a evangelisty  
 

28.12. St  Svatých Mláďátek, mučedníků 
vánoční dárek pro děti - Aquapark Boskovice 15.00-17.00 

 

29.12. Čt  Sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka  
Adamov  17.30 mše svatá – za P. Arnošta Korce a Aloisii 

Šumpelovu 
 
30.12. Pá  Sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa dětská mše svatá 
Bílovice 17.30 mše svatá – za volný úmysl 
 
31.12. So  Sv. Silvestra I., papeže 
Adamov  15.00 mše svatá – na poděkování za uplynulý rok 
Bílovice 16.30 mše svatá – za lidi, kteří k nám do farnosti 
přicházejí 
 

1.1. Ne  MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE;  
konec oktávu Narození Páně 

Bílovice  9.00  mše svatá – za ženy a dívky ve farnosti,  
abychom začali tím nejkrásnějším, co ve farnosti máme 

Adamov  10.45  mše svatá – za ženy a dívky ve farnosti 
Bílovice 20.00  adorace + zpovídání 

možnost návštěvy betléma 8.00–10.00 

https://www.krestanskevanoce.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=48000
https://www.krestanskevanoce.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=48000
https://www.krestanskevanoce.cz/index.php?pg=programdetail&IdProgram=48010

