
 

 

 

 

 

 

Liturgický kalendář 

Pondělí- památka sv. Anežky České, panny 

Čtvrtek- památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 

Neděle- 33. v mezidobí 

Mše svaté v tomto týdnu 

Pondělí v 18:00    Za rodinu Lárských a rodinu Šoupalovu (celebruje P. Martin Bejček)  

Úterý v     8:00      Za Blanku Zemánkovu, manžela, živou a zemřelou rodinu (P. Jaroslav Laštovička) 

Středa v   8:00       Za Josefa Poloučka, živou a + rodinu a duše v očistci (P. Jaroslav Laštovička) 

Čtvrtek v 17:00     Za živou a + rodinu Vranovu, Dvořákovu a Křížovu (P. Martin Kohoutek) 

Pátek v    18:00     Za rodiče Budíkovi, Polanských, sestru a duše v očistci (P. Jiří Janalík) 

Sobota v  8:00       Mše sv. nebude (intence za V. Soldána a rodinu bude sloužena 23.11. čtvrtek) 

Neděle v  8:30      Za + Jána a Marii Štefánikovy a syny  

Sbírka minulé první neděle na opravy činila 13.174 Kč. Všem dárcům děkuji. 
 
Slavkovský děkanát pořádá poutní zájezd do Svaté země- Izraele s cestovní kanceláří Awertour v 
dubnu 2018. Celková cena je 21600,- Kč + 170 USD. Více informací na webu farnostslavkov.cz. 
 
Duchovní obnova pro mládež od 14 do 30 let v Bučovicích bude ve dnech 1. až 2. prosince. Více 
informací na webových stránkách. 
Duchovní obnova pro muže ve Slavkově bude 25.11.2017. Více informací na plakátku. 
 
Dětská mše sv. tento týden nebude.  
 
Nikodémova noc bude v sobotu 18.11. V zimním čase je od 19:00 hodin do 21:00. 
 
Náboženství bude jen na gymnáziu ve čtvrtek ve 14:10 hod. Mohou tam přijít i ti, kdo chodí na 
náboženství II. stupně na ZŠ 710. Prosím, aby někdo byl u dveří, kdo pustí ostatní dovnitř. 
 
Sledujte prosím ohlášky s aktuálním rozpisem mší sv. v kostele, nebo na webu farnosti. Mše sv. 
jsou v časech, kdy mohli dojet zastupující kněží. 

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

32. neděle v mezidobí 

12. 11. 2017 

Tato mše sv. byla obětována za Emila Štefánka  


