23. neděle v mezidobí
8. 9. 2019

Tato mše sv. byla obětována za + z rodiny Novákovy, Dvořákovy,
Streitovy a Kudličkovy
Liturgický kalendář
Pondělí sv. Petra Klavera, kněze
Úterý bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka
Čtvrtek Jména Panny Marie
Pátek památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Neděle 24. v mezidobí
Mše svaté v tomto týdnu
Pondělí 18:00 za Marii a Pavla Kašparovy
Úterý 17:30 modlitba sv. růžence
Středa 18:00 za + manžela, dvoje rodiče, živou rodinu a DVO
Čtvrtek 18:00 za Boženu a Vincence Paulíkovy a DVO
Pátek 18:00 za ž a + rodinu Vrabcovu a Štefánkovu
Sobota 8:00 za Jitřenku Burianovu, za + rodinu a DVO
Neděle 8:30 za ž. a + rodinu Nebojsovu a Houšťovu a DVO
Sbírka na opravy minulé neděle činila 14 931 Kč.
Příprava na svátost biřmování, svátost křesťanské dospělosti bude začínat v neděli 29. 9.2019
v 18h. na faře. Přihlásit se může pokřtěný křesťan od 16 let. Setkání bude jednou za měsíc, příprava
bude trvat rok a půl. Arch na přihlášení je v zákristii.
Hovory o víře v neděli 8.9. v 19 hod. na faře. Modlitba, společenství, téma a sdílení.
Mše svaté pro rodiče s dětmi budou od středy 18.9.
Páteční společenství mládeže bude začínat od 4.10.
Děkanátní duchovní obnova pro mládež středních a vysokých škol bude od pátku 20.9. do soboty
21.9. Zahájení mons. Pelegrino v pátek v 18 h.mše sv., DO povede P. Petr Beneš z Brna Židenic.
Slavkovský děkanát pro mládež od 6. do 9. třídy připravil poutní zájezd "Za sv. Klementem Maria
Hofbauerem do Znojma a Vídně" ve dnech 27.-28.září. Hlásit se můžete na
emailu: bucovice@dieceze.cz.
Příští týden 14. září pouť do Žarošic. Pěšky vyjdeme od kostela ve 12:30. Letos poneseme sochu.
Sraz u kaple sv. Floriána v Žarošicích (na kraji Ždánického lesa) v 16:45. Prosím o zhotovení závoje
pro sochu Panny Marie.
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