
Liturgický kalendář

Pondělí památka Panny Marie, matky církve

Úterý památka sv. Barnabáše, apoštola

Čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Neděle slavnost Nejsvětější Trojice

Mše svaté v tomto týdnu

Pondělí 8:00 za + rodiče, ž a + rodinu a DVO

Úterý 17:30 modlitba sv. růžence

Středa  18:00 za + Karla Pogštefla, ž a + rodinu

Čtvrtek 18:00 za + rodinu Hálovu a manžela

Pátek 18:00 za ž a + rodinu Vlachovu a Kopečkovu

Sobota 8:00 za + rodiče z obou stran, za + manžela Josefa Tvrdého, za syna Josefa, za zdraví dcery 
Boženy, ž a + rodinu a DVO

Neděle 8:30 za + rodiče, ž a + rodinu a DVO

Zveme na svatodušní koncert komorního pěveckého sboru Danielis dnes v 19 hod.
V sobotu 15.6. od 20 do 22 hod. Nikodémova noc, tichá adorace s možností sv. smíření.
Příští neděli 16.6. bude křest Karolínky Vrabcové.
Večer chval ve Slavkově v pátek 14.6. v 19:30. 
Je možné se hlásit na pouť Po stopách svatého Františka a sv. otce Pia 5.-12.10.2019 na email 
bucovice@dieceze.cz, nebo na formulář v zákristii. Bližší informace na plakátku, nebo webu 
farnosti.
Celostátní setkání animátorů v Chotěboři od 13. do 18. srpna. Více signály.cz.
Festival Kefasfest je křesťanský festival pro mládež v prostorách bývalého kláštera Rosa coeli v 
Dolních Kounicích o víkendu 21. – 23. 6. 2019.
21. expedice pro mládež „Stará Planina“ do Srbska a Bulharska pro mládež od 16 let ve dnech 17.- 
25. července 2019 vede P. Vladimír Záleský.
Víkendové setkání před farním táborem bude 21.,22.6. Začínáme mší sv. v 18 h., závěr v 11 h.
Farní táborák s opékáním špekáčků na konci školního roku 28.6. od 19:30 na farní zahradě.
Mládež od 14 let bude putovat po cestě sv. Cyrila a Metoděje od 30.6. do 4.7. Přihlášky přes farní 
email.
P. Tomáš Fránek Mob.: +420 777 210 010. Email: bucovice@dieceze.cz    www.farnostbucovice.cz

Neděle seslání Ducha Svatého 
9. 6. 2019

Tato mše sv. byla obětována za farní společenství
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