
 

 

 

 

 

 

 

Liturgický kalendář 

Popeleční středa den přísného postu, udílení popelce, vstup do doby postní 

Neděle 1. postní 

 

Mše svaté v tomto týdnu 

Středa 16:30 mše sv.  

Pátek 16:00 modlitba křížové cesty, 16:30 mše sv. za + Viléma Koutného, živou a + rodinu 

Neděle 10:00  za + Jaroslava Svobodu, manželku a dva syny 

 

Děti, které se připravují na první svaté přijímání, budou mít s rodiči další setkání dnes ve 14:30 hodin 

na faře. 

 

Náboženství i čtvrteční dětská mše svatá budou jako obvykle. Společenství mládeže v pátek bude 

v kostele modlitbou chval.  

Na Večer chval zvu nejen mládež, ale všechny, kdo se chtějí přijít modlit tímto způsobem. Pátek 16. 

února 2018 bude v kostele NPM v Bučovicích modlitbu doprovázet žďárská chválová kapela El 

Worship. Večery chval jsou místem setkání a modlitby. Je to modlitba chvály Boha, která je 

moderovaná buď knězem, nebo členy chválové kapely. Bude možnost zde přijít pro požehnání, nebo 

přistoupit ke svátosti smíření. Je dobrým způsobem, jak znovu obnovit svůj život z víry, což je v postní 

době žádoucí. Po skončení bude pohoštění na faře. 

Pro děti je nachystaná postní kasička, tzv. postička. Arcibiskup Jan Graubner k této postní snaze říká: 

„Křesťanství počítá s tím, že člověk je tělo a duše. Duchovní úsilí proto zapojuje i tělo. Snaha vyjít ze 

sebe a žít pro Boha a pro druhé nemůže zůstat jen v citu či myšlence, proto konkrétní odepření si 

nějakého mlsání, jídla či zážitků tělo musí pocítit. Odřeknutí si a šetření pak má smysl, když prospěje 

druhému, který pomoc potřebuje. Postní almužna pomáhá tomu, kdo se do ní zapojí, pomáhá 

vládnout jeho duchu nad tělem. Pro ty, kterým pomáhá, je projevem lásky.“ 

 

Malý průvodce postní dobou je k rozebrání vzadu v kostele. Zamyšlení v nich napsal o. biskup Pavel 

Konzbul.  

 

P. Tomáš Fránek, administrátor. Mob.: +420 777 210 010. Email: bucovice@dieceze.cz 

6. neděle v mezidobí 

11. 2. 2018 

Tato mše sv. byla obětována za duše v očistci 
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