
Liturgický kalendář

Pondělí sv. Markéty Marie Alacoque, panny

Úterý památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Středa sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezka

Čtvrtek památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

Pátek svátek sv. Lukáše, evangelisty

Neděle 29. v mezidobí

Mše svaté v tomto týdnu

Pondělí 18:00 za živou a + rodinu Kotolánovu a DVO

Úterý 17:30 modlitba sv. růžence

Středa 18:00 mše sv. pro rodiče s dětmi; za + Jaroslava Hanáka, ž a + rodinu

Čtvrtek 18:00 za + manžela, dvoje rodiče, živou rodinu a DVO

Pátek 18:00 za + Ing. Miroslava Michalisko a jeho dceru Ivetku

Sobota 8:00 na úmysl dárce

Neděle 8:30 za Bedřicha Mandáka a rodiče

Neděle 13. 10. bude pouť v Žarošicích. Mše sv. je v 18 hod. Hlavní celebrant Mons. Pavel Posád.
V Brně u Jezuitů 14.10. ve 12:15 pohřeb P. Josefa Čupra, dlouholetého redaktora Radia Vatikán.
V úterý 15.10. bude Nikodémova noc, příležitost k tiché adoraci a sv. smíření od 20 do 22 hodin. 
Zveme do farního chrámového sboru. Zkoušky jsou na faře každý čtvrtek od 19 h. 
Příprava biřmovanců bude tento pátek 18.10. v 19 hodin na faře. 
V pátek 18.10. si budou v Dražovicích připomínat 100. výročí narození P. Bohuslava Buriana, kněze 
a oběti komunistické totality. Začátek v 18 hod., celebruje Mons. Pavel Konzbul, poté Večer chval.
Neděle 27.10. bude misijní. Po mši sv. bude v 1. patře Katolického domu připraveno pohoštění. 
Budete moci přispět na misie také zakoupením některého z výrobků, které budou vystaveny. 
Prosíme o napečení misijního štrůdlu šikovné maminky a babičky. Přinést jej můžete přede mší sv. 
do Kat. domu od 8 hodin.
Hovory o víře budou v neděli 20.10. v 19 hod. na faře. Modlitba, společenství, téma a sdílení. 

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

28. neděle v mezidobí 
13. 10. 2019

Tato mše sv. byla obětována za farní společenství


