
 

 

 

 

 

 

Liturgický kalendář 

Středa- památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 

Čtvrtek- svátek Povýšení svatého kříže 

Pátek- památka Panny Marie Bolestné 

Sobota- památka sv. Ludmily, mučednice  

Neděle- 24. v mezidobí 

Mše svaté v tomto týdnu 

Pátek v 19:00                  

Neděle v 10:00     

Farní táborák na Nevojické farní zahradě se přesunuje na příští sobotu v 15 hodin. Sraz na přípravu 

ve 14:30. Všichni jste srdečně zváni! 

Hodiny náboženství budou pro 1. stupeň na ZŠ 711 začínat ve čtvrtek v 11:45 (1.+2.třída) a ve 

12:45(3.-5. třída). Na ZŠ 710 bude náboženství pro II. stupeň ve středu ve 13:40 a 14:30. Na gymnáziu 

ve čtvrtek ve 14:10. Pokud ještě někdo neodevzdal přihlášku, je možné ji donést na faru. Začátek 

vyučování od 20. září. 

Společenství mládeže bude v pátek v 19:30 na faře v Bučovicích. První spolčo bude 22. 9. Tímto 
všechny mladé srdečně zvu.  

Nikodémova noc je možnost přijít do kostela NPM večer mezi 20 a 22 hodinou k tiché modlitbě 
před vystavenou Nejsvětější svátostí. V zákristii budu k dispozici ke svátosti smíření, nebo 
duchovnímu pohovoru. Bude každého 15. v měsíci a začneme tento pátek. 

Pouť na Zelenou horu a baziliky ve Žďáře nad Sázavou a k Božímu milosrdenství do Slavkovic bude 
v sobotu 21.10. Je to také den voleb do poslanecké sněmovny, proto bude potřeba odvolit už 
v pátek, je to možné do 22 hod. Prosím zapisujte se do archu v zákristii.  

13. září bude pouť v Žarošicích, mše sv. v 19 hodin. Hlavní celebrant Mons. Jindřich Bartoš. 

16. září zvu především mládež na křesťanský festival s názvem Hořící náměstí do Kroměříže. 

Děkuji všem, kdo se zapojili do čtení liturgických textů a zvu i další, kdo by se chtěli zapojit. 

První pátky budu chodit po nemocných a bude změna v bohoslužbách, stále v 17 hod. 

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

23. neděle v mezidobí 

Tato mše sv. byla obětována za zemřelého Karla Hladkého a rodinu 

Vránovu a Hladkých 


