
 

 

 

 

 

 

 

Liturgický kalendář 

Neděle Květná 

Mše svaté v tomto týdnu 

Pondělí 18:00 prosba o Boží požehnání, pomoc, ochranu a milost pro vnuky a jejich rodiče 

Úterý 17:30 modlitba sv. růžence 

Středa  18:00 za + rodiče Ždímalovy, rodinu Salátovu, zetě Josefa Buriánka 

Čtvrtek 18:00 za Josefa a Marii Doupovcovy, ž. a + rodinu 

Pátek 18:00 za Karla Tesaře, manželku, bratra a rodiče 

Sobota 8:00 za + Miroslava Doležala 

Neděle 8:30 za farní společenství 

Dnes odpoledne křížovou cestu v 15:00 v kostele povede mládež. Na Květnou neděli už 

křížová cesta nebude. Páteční křížové cesty v 17:20. 

Další setkání manželských večerů dnes v Katolickém domě v 19:30. 

Změnilo se místo farního tábora, pojedeme do Kelče, kde to lépe odpovídá potřebám 

tábora. 

Zpovídání před Velikonocemi bude v Bučovicích na Květnou neděli 14.4. v 15:30. 

Pouť do Sloupu 12.4. s odjezdem v 7 hod. ráno a na žďárské hrané pašije 16.4. (Odjezd z 

Bučovic od hotelu Arkáda bude v 17:30, návrat tamtéž ve 23:00 hod). Archy na zapisování 

jsou v zákristii. 

Zveme vás na pouť Po stopách svatého Františka a sv. otce Pia, spojenou s poutními místy 

Assisi, La Verna, San Giovanni Rotondo a další. Ve dnech 5.-12.10.2019. Cena bude 

upřesněna. 

Ekonomická rada farnosti po mši sv. na krátkou domluvu sejde v zákristii. 

Diecézní setkání mládeže s o. biskupy v Brně na Petrově bude příští sobotu 13.4. Odjezd 

vlakem z Bučovic v 7:27. Sraz v 7:15 hod.na nádraží. Plánovaný návrat kolem 17 h. 

Organizační setkání dne pro rodinu bude v sobotu 13.4. v 19h. na faře. Zváni jsou všichni, 

kdo se chtějí zapojit. 
Velký farní úklid bude v sobotu v 8:30 hod.  

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

5. neděle postní 

7. 4. 2019 

Tato mše sv. byla obětována za + rodiče a DVO, ž. a + rodinu 

Gregorovu a Tomkovu 


