
leden 2017 

 

 
 

1.1. Ne  MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE  
obnova manželských slibů    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 
 

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

 

2.1. Út  Nejsvětějšího Jména Ježíš  
 

4.1. St  
Adamov  16.00 mše svatá – za živou a † rodinu a DvO 
Bílovice  17.30 mše svatá – za farnost 
   
5.1. Čt   
Adamov  17.30 mše svatá – za rodiče Vancovy / příprava ke křtu 
Bílovice 19.00 večer s Biblí (klubovna) 
 

6.1. Pá  ZJEVENÍ PÁNĚ dětská mše svatá 
Adamov  17.00  tříkrálový koncert účinkují: Dada Klementová & 

studenti JAMU Brno. V programu zazní: koledy slovenské, 
moravské i české,vánoční písně pánů S+Š a Jiřího Bulise.  
Vstupné: dobrovolný příspěvek na Tříkrálovou sbírku. 

 

  
 

Bílovice 17.30 mše svatá – za † Zdeňka Přikryla 

18.15 setkání mládeže na faře 
20.00 modlitba zpěvem 

 

7.1. So  Tříkrálová sbírka – snídaně pro koledníky na faře 
Bílovice 8.00 mše svatá – za † tatínka a za žijící maminku 
Znojmo 18.00 mše svatá – 50 let od úmrtí dědy 
Bílovice 20.00 tradiční ples KDU-ČSL v Bílovicích 

 

   
 

8.1. Ne  KŘTU PÁNĚ                farní kavárna 
Adamov  8.30  mše svatá – tříkrálová sbírka 

za † Marii a Jana Bílkovy a jejich † rodinu 
Bílovice  10.00  mše svatá – za živé a † rodiče 
 

9.1. Po  Exercicie na Hostýně 

 

10.1. Út   
Adamov  17.30 mše svatá – za bratra Jana 
 

11.1. St  Exercicie na Hostýně 
 

12.1. Čt   
Adamov  17.30 mše svatá – za Slavomíra Špačka a rodiče 
 

13.1. Pá  dětská mše svatá 
Bílovice 17.30 mše svatá –  

za † Věrku Mazancovou a za živou rodinu 

18.15 setkání mládeže na faře 
20.00  modlitební společenství 

14.1. So   

Adamov  11.00 křtiny Tobiáše Cypricha 
 

15.1. Ne  2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ    farní kavárna 
Adamov  8.30  mše svatá –  farní kavárna 

za P. Vladimíra Kotouna a Marii Ševčíkovu 
Bílovice  10.00  mše svatá – za † rodiče, † syna Vlastimíra  

a živou rodinu Svobodovu 
  18.30 setkání katechumenů 
  20.00  adorace + zpovídání 
 

16.1. Po   

17.1. Út  sv. Antonína, opata  
Adamov  17.30 mše svatá –  

za Ludmilu Pokornou a živou a † Jokešovu 
Bílovice 18.30 setkání katechumenů 
 

18.1. St  Panny Marie, Matky jednoty křesťanů  
Bílovice  8.00 mše svatá – za dar života a Boží pomoc 

 

19.1. Čt   
Adamov  17.30 mše svatá – za bývalé spolupracovníky a žáky  

a na poděkování za 88 roků života 

Bílovice 19.00 večer s Biblí (klubovna) 

 

20.1. Pá  dětská mše svatá 
Bílovice 17.30 mše svatá –  

za rodinu Lakosilovu, Štykarovu a Hradilovu 

18.15 setkání mládeže na faře 
 

21.1. So  sv. Anežky, panny a mučednice 
Bílovice 14.00 pohřeb – Emilie Jochmannová  
   

22.1. Ne  3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Adamov  8.30  mše svatá – za rodiče Marii a Josefa Adamovy 
Bílovice  10.00  mše svatá – za † manžela,  

živou a † rodinu Luskačovu 
Bílovice 20.00  adorace  
 

23.1. Po   

24.1. Út  sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 
Adamov  17.30 bohoslužba slova  
 

25.1. St  Obrácení svatého Pavla, apoštola  
Adamov  13.00 pohřeb – Emílie Procházková *1922 

(do hrobu na Ptačině)  
 

26.1. Čt  sv. Timoteje a Tita, biskupů 
Adamov  17.30 bohoslužba slova 
 

27.1. Pá  sv. Anděly Mericiové, panny 
Bílovice 20.00  modlitební společenství 
 

28.1. So  sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 

 

29.1. Ne  4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Adamov  8.30  mše svatá – za uzdravení Marka Knechta 
Bílovice  10.00  mše svatá – za † rodiče a sestru Toničku 
  20.00  adorace + zpovídání 
  18.30 setkání katechumenů 
 

30.1. Po   

31.1. Út  sv. Jana Boska, kněze  
Brno    oslava životního jubilea Mons. Jiřího Mikuláška 
 

1.2. St   
Bílovice  8.00 mše svatá –volný úmysl 

 

2.2. Čt  Uvedení Páně do chrámu  
Adamov  17.00 dětská mše svatá v MKS Ptačina 

za Otakara a Růženu Řezníčkovy 
Bílovice 19.00 večer s Biblí (klubovna) 
 

3.2. Pá  sv. Blažeje, biskupa a mučedníka dětská mše svatá 
Adamov  16.00 mše svatá – za † rodiče Raušerovy a Pánkovy, 

živou rodinu a Boží požehnání 
Bílovice 17.30 mše svatá – na poděkování Pánu Bohu  

za přijatá dobrodiní 
18.15 setkání mládeže na faře 
20.00 modlitba zpěvem 

 

4.2. So  první sobota 
Bílovice  7.00  mše svatá – volný úmysl  
   

5.2. Ne  5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Adamov  8.30  mše svatá – za rodinu Papežovu 
Bílovice  10.00  mše svatá – za † rodiče  
   křtiny Julie Hustákové 
  18.30 setkání katechumenů 



 
Poděkování všem tříkrálovým koledníkům 
 
Oznámení o modlitbě růžence 
 
Oznámení svatby 
 
Vánoční pozdrav od otce Prince a od otce Jaroslava 
 
Modlitba růžence 

Modlitba růžence je vždy ve středu v 8.30 dopoledne a v neděli v 9.30 
přede mší svatou. Zpovídání půlhodiny přede mší svatou. 
 

svatba 

v sobotu 14/1 017 ve 12 mají u nás mít svatbu 

David Havel a Lenka Ruprichová, oba z Adamova, Petra Jilemnického 
27. 
Připravoval je jejich kněz někde z čech, kde bydlí nebo pracují nebo tak 
nějak, také je bude oddávat, delegaci jsem mu dal, ale nemám licenci od 
tebe a nevím, jak chceš dělat ohlášky. Oba jsou pokřtěni. 
 
Mons. Jan Peňáz, 67905 Křtiny 72, 736 52 92 21, www.poutnik-jan.cz 

 
 

Tříkrálová sbírka 

Ve dnech 1.-15.1. 2017 bude opět Tříkrálová sbírka. Hlavní koledovací 

den je stanoven na první sobotu, tedy 7.1. Začneme mší svatou s 

požehnáním koledníků v 8 hod., následuje snídaně na faře a odchod do 

ulic. Prosíme všechny zájemce o koledování, aby se přihlásili co 

nejdříve Věře Švejdové, Alici Lázničkové nebo Martinu Tomáškovi. 

Děkujeme. 

Potvrzení o daru pro potřeby odpočtu ze základu daně 

V závěru roku není peněz nazbyt, přesto velká část lidí využívá zvlášť poslední 

dny v roce k podpoře neziskových organizací a charitních projektů právě proto, 

že si věnovanou částku mohou odečíst z daňového základu (z každého daru 

dostanu od státu něco zpět). 

Je zřejmé, že i naše farnost se bez finančních darů farníků a dalších 

podporovatelů neobejde. Pokud chcete přispět finančním darem naší farnosti, 

na konkrétní účel nebo obecně na provoz, opravy a podporu pestré činnosti, 

můžete použít číslo bankovního účtu farnosti:  

Bílovice nad Svitavou  2024391359/0800 

Adamov   1360996379/0800 

Stejně tak můžete peníze v hotovosti předat přímo panu faráři. 

Pokud posíláte peníze převodem, o zaslaném daru informujte pana faráře. 

Potvrzení o daru pro potřeby odpočtu ze základu daně z příjmu Vám rád vystaví 

pan farář (uplatníte při vlastním podání daňového přiznání nebo při ročním 

zúčtování daně Vaším zaměstnavatelem vždy za uplynulý rok). 

Pro uplatnění odpočtu daně se započítávají všechny dary v souhrnné výši 

minimálně 1000 Kč/rok. Stát tak při zúčtování daně z příjmu vrací z darů 15% 

zpět. 

Údaje o hospodaření farnosti a o využití finančních darů budou dostupné 

všem farníkům. Souhrn vyúčtování bude představen ve středu na farní 

radě. 

Členové nové farní fary v Bílovicích nad Svitavou 
 

Kulhánek Pavel, Koudelková Lenka, Tomášek Martin, Lata Jan, 
Vaněk Roman, Cívková Jitka, Řezníček Jiří, Lázničková Alice, 
Martínková Monika, Štancl Jiří, Demel Josef 
 

První přátelské setkání farní rady proběhne ve středu 21.12.  
v 19 hodin na faře. Na farní radu se můžete obracet s náměty 
pro obohacení života farního společenství.  
 

 
Zpěv koled 
 
Adamov: O nedělích a svátcích po celou dobu vánoční zpíváme koledy, 
vždy 15 minut před začátkem mše svaté  
 
 

http://www.poutnik-jan.cz/

