
 

 

 

 

 

Liturgický kalendář 

Středa nezávazná památka Jména Panny Marie 

Čtvrtek památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 

Pátek svátek Povýšení svatého kříže 

Sobota památka Panny Marie Bolestné 

Neděle 24. neděle v mezidobí  

Mše svaté v tomto týdnu 

Pondělí 18:00 na poděkování za 30 let společného života 

Úterý mše sv. není 

Středa 18:00 za farnost 

Čtvrtek 18:00 za rodinu Hálovu a manžela 

Pátek 18:00 za Alici a Miroslava Sedláčka a celou rodinu 

Sobota 8:00 na poděkování za pomoc Boží 

Neděle 8:30 za + rodiče Cyrila a Boženu Michalčíkovy a živou rodinu 

Úterní bohoslužby budou zrušeny z důvodu volného dne a studia.  

Dnes budou v kostele NPM v 15 hod. pokřtěni Tobiáš a Šimon Slezáčkovi. Příští sobotu v 10 hod. 

bude pokřtěna Alex Soldánová.  

Společenství modlitby matek se ke společné modlitbě zve v pondělí po mši svaté v 18.30 hod.  

Nikodémova noc bude příští sobotu 15.9. od 20.00 do 22.00.  

Ministranty povede od letošního školního roku Petr Smísitel. První schůzka bude v neděli po mši sv. 

23.9. zde v kostele, pokračovat bude na faře. Konec schůzky po 11 hod. 

Náboženství ve školách bude pro 1.-2. třídu na ZŠ 711 ve čtvrtek od 11.40 do 15.25 a pro 3.-5. třídu 

ve čtvrtek ve 12.35-13.20. Vyučování pro 2. stupeň probíhat ve středu a ve čtvrtek jako minulý rok, 

časy se budou slaďovat podle přihlášených dětí a konci jejich výuky.  

Náboženství, středeční dětské mše sv. a páteční společenství mládeže začne v týdnu od 17.9. 

Děkanátní pouť mládeže pro 7.-9. třídu zveme s o. děkanem letos do Kutné Hory, Prahy a na závěr 

navštívíme Sázavu. Odjezd v pátek 28.9. návrat v sobotu 29.9.  

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

víra. V neděli 16. září  ve 14.30 v sále Katolického domu v Bučovicích.  

 

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

23. neděle v mezidobí 

9. 9. 2018 

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