
Liturgický kalendář

Čtvrtek památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Pátek památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Neděle slavnost Ježíše Krista Krále 

Mše svaté v tomto týdnu

Čtvrtek 17:00 na úmysl dárce

Neděle 10:00 za + Jaroslava Machaně, ž a + rodinu

Dnes v 17:11 hodin se rozezní zvony na připomenutí listopadových událostí 1989 a 30. výročí pádu 
komunismu.
Rodiče s dětmi, které se letos budou připravovat na 1. sv. přijímání budou mít první závazné 
setkání v neděli 24.11. v 15h.
Příští neděli v 19 hod. budou na faře v Bučovicích Hovory o víře.
Obnova pro muže – sobota 30. 11. Dům Sv. Rodiny, téma "Potřebuji Otce?", vede o. Petr Beneš. 
Maminky s dětmi zveme na pečení medových perníků do Katolického domu 23.11. ve 13 hod. 
S sebou zástěru, utěrku, krabičku na perníčky.
Každý pátek probíhá katecheze Dobrý pastýř od 14:30 na faře. 
Společenství modlitby matek se bude od 18.11.scházet po mši sv. v 18:45 k modlitbě v Kat. domě 
v I. poschodí.
Bohoslovci olomouckého semináře budou během víkendu 29.11.-1.12. v naší farnosti. Svědectví, 
život v semináři a pásmo o Václavu Drbolovi a Janu Bulovi budou mít připravené v pátek pro 
mládež, v sobotu odpoledne bude setkání na faře pro farníky v 17 hodin, ukončené adorací 
v prozatimní kapli na faře.
V Nevojicích bude farní kavárna 1.12., na ní se bude možné setkat s bohoslovci. 
Chtěl bych poprosit rodiny, aby se napsaly do archu na úklid kostela. Jedná se o úklid kostela, 
doplnění či nachystání nové květinové výzdoby. V případě, že se napíše dost zájemců, jednalo by o 
službu maximálně dvakrát za rok. Dvě rodiny, či dva jednotlivci si mezi sebou rozdělí úklid každý 
týden v průběhu jedno měsíce. 

33. neděle v mezidobí 
17. 11. 2019

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