
 

 

 

 

 

Liturgický kalendář 

Pondělí památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 

Sobota svátek Narození Panny Marie 

Neděle 23. neděle v mezidobí  

Mše svaté v tomto týdnu 

Pondělí 18:00 na úmysl společenství modlitby matek 

Úterý 17:30 modlitba sv. růžence 

Středa 18:00 za + rodinu Vítovu, Benáčkovu a Musílkovu 

Čtvrtek 17:00 za Vojtěšku Burijanovu a celou rodinu 

Pátek 18:00 za rodinu Kratochvílovu a DVO 

Sobota 8:00 za Jana a Jiřinu Hromádkovy a živou rodinu 

Neděle 8:30 za + rodiče Puklovy a sestru Františku 

Úterý bude změněný rozpis bohoslužeb. Mše sv. nebude, bude růženec a zásvětná modlitba. Na 

první pátek přibude eucharistická adorace, po její dobu bude možnost přistoupit ke sv. smíření.  

Dnes bude v kostele NPM v 15 hod. pokřtěna Barbora Šolcová. Příští neděli v 15 hod. Tobiáš a Šimon 

Slezáčkovi. Prosím o modlitbu za tyto děti i za jejich rodiny. 

Na vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš s programem taneční miniatury zvou 

vojenští duchovní do Lulče 7. 9. v 17 hod. 

Hlavní pouť v Žarošicích, tzv. zlatá sobota bude 8. září. Zvu vás na pěší pouť z Bučovic. Sraz bude ve 

12:30 u kostela v Bučovicích. Slavnostní mši sv. v 18 hod. bude celebrovat Dominik kard. Duka. Trasa 

a další info na webu a na nástěnce. Dnes po mši sv. je potřeba se nahlásit, kdo bude mít zájem o 

odvoz do Bučovic. Stejně tak prosím řidiče, kteří budou ochotni nabídnout místa v autě na cestě 

zpět, aby se nahlásili. 

V Letonicích bude slavnostní mše sv.  v kostele sv. Mikuláše při příležitosti 300 let od úmrtí architekta 

zdejšího kostela Martinelliho. Mši sv. celebruje Mons. Pavel Konzbul. Po mši sv. bude koncert 

barokní hudby. 

Zveme vás na přednášku astrofyzika a popularizátora astronomie Jiřího Grygara s názvem Věda a 

víra. V neděli 16. září  ve 14:30 hod. v sále Katolického domu v Bučovicích.  

Pan děkan o. Milan Vavro zve na pouť na Lutršték v neděli 16. září, mše svaté v 8,00, 9,00 a 10,30 

hodin. 

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

22. neděle v mezidobí 

2. 9. 2018 

Tato mše sv. byla obětována za + rodiče Puklovy a sestru Františku 
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