
 

 

 

 

 

 

Liturgický kalendář 

Pondělí památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 

Úterý památka sv. Anežky České, panny 

Sobota památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 

Neděle 33. neděle v mezidobí  

Mše svaté v tomto týdnu 

Pondělí 18:00 za + rodiče 

Úterý  17:30 modlitba růžence 

Středa  18:00 za Jana a Jiřinu Hromádkovy a živou rodinu 

Čtvrtek 14:00 pohřeb Marie Zemanové 

               18:00 za + Marcelu Pospíšilovou, živou a + rodinu 

Pátek 18:00 za Blanku Zemánkovu, manžela, ž a + rodinu 

Sobota 8:00 za Vladimíra Soldána, manželku a dvoje rodiče  

Neděle 10:30 za Karla Pogštefla, ž a + rodinu 

Sbírka minulé neděle na opravy činila 11 565 Kč. Bůh všem dárcům odplať. Dnešní program bude 

pokračovat odpoledne od 14:30 adorací se slavnostním požehnáním.  

Římskokatolická církev v ČR se chce připojit k iniciativě britské ambasády, a letos poprvé si u nás 

připomenout výročí konce první světové války tím, že se dnes 11. listopadu 2018 ve 13.30 rozezní 

zvony. 

Každý čtvrtek v 17 hodin na faře probíhá nácvik vánočního pásma. Zveme všechny děti, aby se ke 

scholičce připojily. 

Příští týden bude na faře víkend pro tatínky s dětmi. Začátek v pátek 16.11. v 19:30. Spacák  a vhodné 

oblečení na výlet v sobotu. 

Svátost pomazání nemocných bude v kostele udělována ve čtvrtek 22.11. během mše sv., má být modlitbou 

k Pánu za uzdravení nemocné osoby. V instrukcích k obřadu PN také doporučuje, aby slavení této svátosti 

byli přítomni i ti, kdo se o nemocného starají. Liturgické směrnice umožňují, aby byla svátost nemocných 

udělována během mše svaté. Předcházet jí má svátost smíření. V zákristii je list.  

100. let duchovního dědictví v Československu- panelová diskuze 14.11.2018 na Petrově (plakátek).                               

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

32. neděle v mezidobí 

11. 11. 2018 

Tato mše sv. byla obětována za živou a + rodinu Kristkovu, Kromerovu 

a DVO 
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