
1. postní neděle 

1.3.2020 

1.3. 

1. postní neděle 

Bučovice 

Nevojice 

8,30 

10,00 

za farní společenství 

za Františka Filipce, manželku, živou a + rodinu 

2.3. pondělí Bučovice 18,00 na úmysl modlitby matek 
3.3. úterý Bučovice 17,30 modlitba sv. růžence 
4.3. středa 

 

Bučovice 18,00 za + Aloise Nezvala, jeho vnučku Kateřinu a 

dvoje rodiče (mše sv. pro rodiče s dětmi) 
5.3. čtvrtek Bučovice 

Nevojice 
17,00 

18,00 
za rodinu Novákovu, Šafránkovu, Nebojsovu a DVO 

za farní společenství (po mši sv. možnost sv. smíření) 

6.3. pátek Bučovice 17,20 

18,00 
modlitba křížové cesty 

za ž. a + rodinu Julínkovu, Křížovu a Hrstkovu 
7.3. sobota Bučovice 18,00 za Vojtěšku Burjanovu a celou rodinu (na faře!) 

8.3. 

2. postní neděle 
Bučovice 

Nevojice 
8,30 

10,00 
za + rodiče Sedláčkovy, ž a + rodinu a DVO 

za farní společenství 

Ve sbírce Haléř svatého Petra na humanitární pomoc církve se vybralo v Bučovicích 13 477 Kč, 

v Nevojicích 1 830 Kč. Za vaše dary Bůh odplať. 

Dnes na faře v Bučovicích budou Hovory o víře v 19:00. 

Ve čtvrtek bude v Nevojicích modlitba křížové cesty přede mší sv. v 17:30. 

Křížová cesta v Bučovicích každý pátek v 17:20. V neděli 8.3. v 15:00 povedou křížovou cestu ženy, 

22.3. v 15:00 děti a 5.4. v 15:00 muži. 

P. Jan Hanák, kněz a publicista, novinář pracující pro ČR, později pro ČT, autor několika ocenění a 

vysokoškolský pedagog nás provede Poločasy. Postní duchovní obnova již tuto sobotu 7.3. v 15:00 

na faře v Bučovicích. Prosím o napečení buchet.  

V zákristii jsou přihlášky na farní letní tábor.  

Příští neděli 8.3. bude znovuobnovena farní kavárna v Katolickém domě po mši sv. Všichni jsou 

srdečně zváni!  

Effatha- setkání mládeže slavkovského děkanství bude v sobotu 14.3. v Dražovicích v 17h. 

Můžete se těšit na svědectví misionáře Bohdana Nowaka ze SR, společenství mladých a duchovní 

povzbuzení. Domluva u křtitelnice po mši sv. 

 

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


