5. neděle postní
14. 4. 2019

Tato mše sv. byla obětována na úmysl dárce (Jana)

Liturgický kalendář
Zelený čtvrtek
Velký pátek- postní den (den půstu od masa a půst újmy- je možné se najíst jednou dosyta)
Bílá sobota vigilie
Neděle slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Mše svaté v tomto týdnu
Čtvrtek 16:00 na úmysl dárce (Doris Hayoz)
Pátek 17:00 obřady
Sobota 17:30 za donátory farnosti, které plynou ze zrušených mešních stipendií
Neděle 10:00 za farní společenství

Zpovídání před Velikonocemi bude v Bučovicích na Květnou neděli 14.4. v 15:30. Další
možnost na Nikodémovu noc 15.4. od 20 do 22 hodin.
Závěrečné setkání manželských večerů dnes v Katolickém domě v 19:30.
Odjezd na žďárské hrané pašije 16.4. od hotelu Arkáda bude v úterý v 17:30.
Celonárodní čtení Bible ve spolupráci s Mezinárodním svazem křesť. podnikatelů a
Křesťanským centrem naděje bude v knihovně ve čtvrtek 18.4. od 16:30.
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 je 9 100 Kč.
Farnost Milonice zve na pouť do Šaštína (SK) 25.5. Celková cena 380,- Kč, děti 280 Kč,-.
Záloha 200,- Kč. Přihlašování do 28.4. Program: křížová cesta k nejstaršímu dochovanému
kostelu z období Velké Moravy u Kopčan.
První organizační setkání Dne pro rodinu (17.-18.5.) bylo včera. Tuto akci bude provázet
výstava o sv. JP II. Oficiálně bude zahájena od neděle 24.4. Bude zpřístupněna otevřeným
kostelem během nedělí od 15 do 16:30. Na průvodcovství a dohled v kostele se můžete
zapisovat do tabulky na nástěnce. Tabulka s přihlášením se na různé služby (stavění a
sklízení výstavy venkovní, služba v kostele, služba venku na prostranství před zámkems dětmi, u rikši, na stánku). Organizační schůzka bude na Velikonoční pondělí v 19 hodin na
faře.
P. Tomáš Fránek Mob.: +420 777 210 010. Email: bucovice@dieceze.cz www.farnostbucovice.czh

