2. neděle v mezidobí
20. 1. 2019
Tato mše sv. byla obětována za + Aloise Dvořáka, ž. a + rodinu
Liturgický kalendář
Pondělí památka sv. Anežky, panny a mučednice
Čtvrtek památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Pátek svátek sv. apoštola Pavla
Sobota památka sv. Timoteje a Tita
Neděle 3. v mezidobí
Mše svaté v tomto týdnu
Pondělí 8:00 za Jana Špilara a rodinu
Úterý 18:00 za Hanu Hrazdilovou, ž a + rodinu
Středa 18:00 za Jana Hrotíka, ž a + rodinu a DVO
Čtvrtek 18:00 na úmysl dárce, ž a + rodinu
Pátek 18:00 za ž. a + rodinu Zbožínkovu a Šujanovu
Sobota 8:00 za ž. a + rodinu Kratochvílovu a DVO
Neděle 8:30 za ž. a + rodinu Budíkovu, Polanských a DVO

Výnos benefičního koncertu na opravu varhan ve farním kostele byl 35 519,- Kč.
Zálohu na kurz výroby a práce s biblickými postavičkami můžete uhradit v zákristii.
Ples v Bučovicích ve velkém sálu Katolického domu bude 23.2. Hudba – Panorama.
Předprodej vstupenek v Knize na náměstí u p. Horákové.
Přednáška Věry Sosnarové „Přežila jsem gulag,“ bude v kině Brigáda v neděli 27.1. v 15.00.
Lektoři se mohou přijít zapsat do nového rozpisu v zákristii.
Brigáda na uklizení vánoční výzdoby bude v sobotu 26.1. po mši svaté, v 8:30.
Zkoušky chrámového sboru jsou ve čtvrtek v 19:00 na faře.
Děti s jejich rodiči zvu na mše svaté ve středu.
Duchovní obnova pro ženy ve Slavkově u Brna bude 16.3. a pro dívky od 15-25 let 22.-23.2.
V pondělí 4. února 2019 bude na Vranově u Brna uveden do úřadu nový generální vikář BD,
biskup Pavel Konzbul.
Setkání PRF bude na faře ve středu 23.1.2019 v 19:15.
Farní tábor bude letos v Ostrově u Macochy, ve dnech 7.-13.7.2019. Cena 2300 Kč.
P. Tomáš Fránek, administrátor. Mob.: +420 777 210 010. Email: bucovice@dieceze.cz

