31. neděle v mezidobí
5. 11. 2017
Tato mše sv. byla obětována za Jitřenku Burianovu, živou a zemřelou
rodinu
Liturgický kalendář
Čtvrtek- posvěcení Lateránské baziliky
Pátek- památka sv. Lva Velikého
Sobota- památka sv. Martina
Neděle- 32. v mezidobí
Mše svaté v tomto týdnu
Pondělí v 18:00

Na úmysl společenství matek

Úterý v 18:00

Za farnost

Středa v 18:00

Za + rodiče a a prarodiče

Čtvrtek v 18:00
Pátek v 16:00

Za živou a zemřelou rodinu Tesařovu

Sobota v 8:00

Mše sv. nebude

Neděle v 8:30

Za Emila Štefánka

Naše varhany byl v týdnu prohlédnout organolog, vyhotoví expertýzu stavu varhan a postup oprav.
Také byla uzavřena pojistná smlouva na živelné škody a pojištění odpovědnosti na náš kostel a faru.
Cena pojistky pro Bučovice je 8796 Kč.
Do 8. listopadu mohou každoročně věřící pro duše v očistci získat tzv. plnomocné odpustky.
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.
Jáhen a prestižní kadeřník Jan Špilar vystoupí v rámci cyklu přednášek známých osobností nejen o
víře v Katolickém domě v úterý 7. listopadu ve 20 hod.
Volby do pastorační a ekonomické rady farnosti proběhnou v listopadu. Jedna neděle bude
nominační, následující neděli budou přečteni všichni navržení a ti kteří budou s nominací souhlasit,
se budou posléze volit.
Modlitba s úmysly sv. otce Františka ještě pro tento rok je vzadu ve stojanu.
Náboženství na ZŠ i gymnáziu tento týden bude podle stávajícího pořádku, ve čtvrtek dětská mše
také bude.
Příští neděli bude sloužit mši sv. P. Roman Kubín, vedoucí pastoračního střediska brněnské diecéze.
Sledujte prosím ohlášky s aktuálním rozpisem mší sv. v kostele, nebo na webu farnosti.
P. Tomáš Fránek, administrátor. Mob.: +420 777 210 010. Email: bucovice@dieceze.cz

