
 

 

 

 

 

Liturgický kalendář 

Čtvrtek slavnost Nanebevstoupení Páně 

Neděle 7. velikonoční 

Mše svaté v tomto týdnu 

Pondělí  18:00 Na úmysl společenství modliteb matek 

Úterý    8:00 Na úmysl dárce 

Středa  18:00  Za dceru, manžela, živou a + rodinu 

Čtvrtek 18:00  Za Josefa Šrámka a rodinu Boudných 

Pátek 18:00  Za Hanu Hrazdilovu, živou a + rodinu 

Sobota 8:00  

Neděle 8:30 Za dvoje rodiče, sestru a celou rodinu Polanských 

Chtěl bych poděkovat těm, kdo připravovali děti na 1. svaté přijímání, kdo vyzdobili a uklidili kostel, 

kdo se podíleli hudbou na této mši svaté. Setkání dětí s rodinami, které byly dnes u prvního svatého 

přijímání bude v 16:00 hod. na farní zahradě, kde bude malé pohoštění a bude předán památeční 

list.  

V pondělí bude v 18:30 modlitba matek, nyní už bude bývat v kostele. 

Výstava Matka Tereza, světlo v temnotě dneška, se bude sklízet a odvážet tuto středu. Kdo může 

přijít pomoci balit a odnášet výstavu do auta, sraz bude v 7:30 hod. v kostele. Poslední možnost přijít 

si prohlédnout expozici je dnes mezi 14 a 16 hod.  

Setkání lektorů bude v zakristii kostela tuto středu po mši sv. v 18:45 hod.  

Večer chval, tentokrát modlitbu s hudebním doprovodem povedou mladí ze Slovenska. Tato 

modlitba bude 11. května v 19:30 hod. v kostele NPM v Bučovicích. Společenství mládeže proto 

příští pátek nebude. 

Přijměte pozvání na oslavu Dne matek, kterou pořádá Společnost Katolického domu ve spolupráci s 

MO KDU-ČSL v neděli 13. května 2018 od 14. hod. v Katolickém domě v Bučovicích. V rámci 

odpoledne vystoupí žáci bučovických škol a členové zájmových kroužků. 

Korunovační pouť v Žarošicích bude příští neděli, mše sv. v 19:00 hod., hl. celebrant opat novoříšský 

M.R. Kosík, po ní bude následovat světelný průvod.  

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

6. neděle velikonoční 

6. 5. 2018 

Tato mše sv. byla obětována za farnost 
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