30. neděle v mezidobí
28. 10. 2018
Tato mše sv. byla obětována za rodiče, živou a + rodinu Gregorovu a
Tomkovu
Liturgický kalendář
Pondělí památka bl. Restituty Marie Kafkové, panny a mučednice
Čtvrtek slavnost Všech svatých
Pátek památka Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Neděle 31. neděle v mezidobí
Mše svaté v tomto týdnu
Pondělí 18:00 za Annu a Františka Šplouchalovy
Úterý v 17:30 modlitba růžence
Středa 14:30 pohřeb Aloise Dvořáka
18:00 na poděkování za 70 let života, požehnání a Boží ochranu v dalších letech
Čtvrtek 17:00 za + rodiče, živou a + rodinu, kmotra a DVO
Pátek 18:00 za rodinu Kuběnovu a DVO
Sobota 8:00 za + kněze sloužící pro naše farní společenství
Neděle 8:30 za město a republiku
Poděkování za sbírku na misie – 14 678 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Příští týden bude sbírka
na opravy v kostele. Adopce na dálku. Budeme odesílat za naši farnost roční částku 7000 Kč pro
Namugalu Teopister.
Dnesbude v 15.00 hod. František Hegedüs, příští sobotu v 10.00 Alex Soldánová.
Ke svátosti smíření před dušičkami bude možné dnesmezi 16 a 17 hod.
Večer chval zde v Bučovicích bude v sobotu 3.11. Vzpomeneme také v modlitbě na všechny
zemřelé. Hudbou budou modlitbu doprovázet El Worship ze Žďáru n. Sázavou.
Pobožnost za všechny zemřelé bude potom v neděli 4.11. na hřbitově v 15 hod.
Děti mohou vyrobit nějaký dárek pro o. biskupa Pavla, který mezi nás přijede 11.11.2018.
Kurz výroby biblických postaviček. Patentovaný postup i materiály ze Švýcarska, kurz je velmi
žádaný farnostmi, v rámci kurzu je výroba postaviček a také doporučení jak je použít při práci s
dětmi.
Dny modliteb za zemřelé 1. - 8. listopadu – můžeme pomoci zemřelým modlitbou a získáním
plnomocných odpustků pro duše v očistci za splnění podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba
na úmysl papeže a modlitba zazemřelé na hřbitově).

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

