
 

 

 

 

 

 

Liturgický kalendář 

Středa- slavnost Všech svatých 

Čtvrtek- Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, památka 

Sobota- památka sv. Karla Boromejského 

Neděle- 31. v mezidobí 

Mše svaté v tomto týdnu 

Pondělí v 18:00     Za rodinu Kuběnovu a duše v očistci 

Úterý v    18:00     Za zemřelého otce Dominika 

Středa v  18:00     Za zemřelé rodiče, živou a zemřelou rodinu, kmotra, DVO a brzké uzdravení 

Čtvrtek v 18:00     Za zemřelé rodiče, živou a zemřelou rodinu a DVO 

Pátek v    18:00     Za Boženu Julinkovu, živou a zemřelou rodinu 

Sobota v  8:00      Na úmysl dárce 

Neděle v  8:30      Za Jitřenku Burianovu, živou a zemřelou rodinu 

Děkuji všem, kdo přišli pomoci s úklidem kostela. Na sbírce minulé neděle na PMD se vybralo 12 207 

Kč a na Katol. domě 3890 Kč. Bůh ať vám odplatí vaši štědrost.  

Tento pátek bude první v měsíci, budu chodit po nemocných. Sbírka příští neděli bude na opravy.  

V období od 2. do 8. listopadu mohou každoročně věřící pro duše v očistci získat za splnění 
stanovených podmínek (svatá zpověď, přijetí eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce a návštěva 
hřbitova) tzv. plnomocné odpustky - tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy a uzdravení 
jejich následků. 
Modlitba za zemřelé na hřbitově v Bučovicích bude příští neděli 5. 11. 2017 v 15:00 hod. 
Poté v 16 hod. v kostele bude koncert Stabat Mater G. B. Pergolesiho. Předvede jej zlínský barokní 
ansámbl Musicorum Aurum. Srdečně vás zvu.  
 
Příští sobotu 4. 11. ve 14:30 bude na faře dílnička vyšívání vánočních ozdob pro maminky s dětmi. 
Více informací u paní Neužilové.  
V rámci cyklu přednášek známých osobností nejen o víře bude na Katolickém domě v úterý 7. 
listopadu jáhen a prestižní kadeřník, který se mj. podílel na líčení ve filmu Amadeus Jan Špilar. 
Začátek ve 20 hod. 

P. Tomáš Fránek, administrátor. Mob.: +420 777 210 010. Email: bucovice@dieceze.cz 

Výročí posvěcení kostela 

29. 10. 2017 

Tato mše sv. byla obětována za Bedřicha Mandáka a rodiče  


