
Liturgický kalendář

Pondělí sv. Ludmily, mučednice

Pátek památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků

Sobota svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Neděle 25. v mezidobí

Mše svaté v tomto týdnu

Pondělí 18:00 za ž a + rodinu Hlávkovu

Úterý 17:30 modlitba sv. růžence

Středa 18:00 za farní společenství

Čtvrtek 18:00 za + Aloise Janíčka, ž a + rodinu Janíčkovu a Bílkovu

Pátek 18:00 na úmysl dárce, za ž a + rodinu a DVO

Sobota 8:00 na poděkování za 90 a 92 let života a celou živou a + rodinu

Neděle 8:30 za + Cyrila a Boženu Michalčíkovy a za ž. a + rodinu

Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě pouti do Žarošic. Dnes v 11:30 bude pokřtěn Radim 
Gabriel Šolc, prosím o modlitbu za něj a jeho rodinu. Dnes večer Nikodémova noc od 20 do 22 hod.
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 22.9. 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. 
V sobotu 21.9. v 18.00 budou zvonit zvony po celé ČR, na počest mez. den míru.
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.
1. setkání katechetů slavkovského děkanství se uskuteční příští sobotu 21. září od 9  do 15 hodin v 
sále slavkovské fary. 
Příští neděli bude sbírka na PULS, pastorační fond brněnské diecéze.
P. Tomáš Fránek Mob.: +420 777 210 010. Email: bucovice@dieceze.cz    www.farnostbucovice.cz

24. neděle v mezidobí 
15. 9. 2019

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