
 

 

 

 

 

 

Liturgický kalendář 

Pondělí- památka svatých andělů strážných 

Středa- památka sv. Františka z Assisi 

Sobota- památka panny Marie Růžencové 

Neděle- 27. v mezidobí 

Mše svaté v tomto týdnu 

Pondělí v 18:00    na úmysl společenství modlitby matek 

Úterý v 18:00       za + tatínka, maminku, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci  

Středa v 18:00    za + Františka a Leu Čundrlovy 

Čtvrtek v 18:00    za Marii a Vladimíra Soldánovy, dvoje rodiče a živou rodinu  

Pátek v 15:00       pohřeb se mší svatou p. Jan Kratochvíl 

               18:00       za živou a zemřelou rodinu Julínkovu, Křížovu a Hrstkovu 

Sobota 8:00           

Neděle v 8:30       na úmysl dárce 

Sbírka minulé neděle, na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze, činila 12.778 Kč. Všem dárcům 
děkuji. 
Dětská mše svatá bude ve čtvrtek. Náboženství bude tento týden podle rozpisu na ZŠ i na gymnáziu. Ve 
čtvrtek v 19 hodin bude na faře první zkouška sboru.  
V pátek bude první pátek v měsíci, pokud byste věděli o někom, kdo by potřebovat přinést svátosti a 
nedostane se do kostela, dejte mi prosím vědět.  
Setkání lektorů bude příští neděli 8. 10. v 19 hodin v kostele.  
Chtěl bych poděkovat mužům (Burian, Balát, Hoňka, Krška, Polouček) za brigádu na farní zahradě, která je 
nyní oplocená po celém obvodu. Potřebovali bychom ještě pomoci přebrat dřevěné fošny na farní zahradě a 
ty lepší naložit na vlek. Sraz tuto středu v 8:00 za příznivého počasí na farní zahradě.  
Mládež od 6. do 9. třídy zvu na poutní zájezd do Krakova, kam pojedeme s p. děkanem P. Milanem Vavro ve 
dnech 26.-27.20. Přihlášky, které jsou k vyzvednutí v zákristii, je potřeba odevzdat už do 11.10.  
Vzhledem k nadcházejícím volbám do poslanecké sněmovny nechceme zůstat nečinní, a tak jak jsem avizoval 
ve čtvrtek při slavnosti sv. Václava, se zapojíme do modlitby k p. Marii Pompejské.  
Za dlouhodobou a obětavou službu ve farnosti byl o. biskupem Vojtěchem oceněn p. Venera.  
 

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

26. neděle v mezidobí 

1. 10. 2017 

Tato mše sv. byla obětována za zemřelé rodiče a živou rodinu 

Gregorovu 


