
3. postní neděle 

15.3.2020 

15.3. 

3. postní neděle 

Bučovice 

Nevojice 

 na poděkování za 90. let života 

za + Františku Kučerňákovu, ž. a + rodinu 

16.3. pondělí Bučovice  za + rodiče, manžela, přítele a DVO 

17.3. úterý Bučovice   
18.3. středa 

 

Bučovice  za + rodiče, bratry, ž a + rodinu a DVO 

19.3. čtvrtek Nevojice 

Bučovice 
 za rodinu Tejklovu a Stojaspalovu 

za odvrácení pandemie COVID-19 

20.3. pátek Bučovice  za ž a + rodinu Válkovu a DVO 

21.3. sobota Bučovice  za ž a + rodinu Horákovu a Julinkovu 

22.3. 

4. postní neděle 
Bučovice 

Nevojice 
 za farní společenství a odvrácení pnd.COVID-19 

za dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu 

Mše svaté jsou v brněnské diecézi do odvolání slouženy na vaše úmysly bez účasti lidu. 

Dnešní Nikodémova noc také nebude z důvodu mé rekonvalescence. 

Otec biskup Vojtěch vyhlásil půst v úterý 17.3. za odvrácení pandemie COVID-19. Také 

tento den začíná na tento úmysl modlitební novéna ke které nás biskup Vojtěch vybízí. 

Každý veče se modlíme společně z našich domovů ve 20:00 modlitbu růžence. 

V týdnu od 16.3. do 20.3. budu v kostele v Bučovicích k dispozici ke svátosti smíření od 

pondělí do pátku od 17:00 do 17:30. V sobotu od 8:00 do 8:30 a v neděli od 15:00 15:30. 

Mše svatá bude přenášena z fary od středy v 18:00 pomocí kanálu YouTube, odkaz na 

připojení najdete přede mší svatou na webových stránkách farnosti. 

Nabízím také přinesení sv. přijímání na požádání.  

Chtěl bych připomenout, že všechna opatření, byť se zdají být jakkoliv drastická, směřují 

k tomu, aby se minimalizovaly škody na zdraví a na životech. Nejvíce ohrožení jsou lidé 

starší sedmdesáti let, lidé s chronickými onemocněními. Měli by se také chránit a dbát 

zvýšených hygienických požadavků lidé, kteří se o tyto staré, nebo nemocné lidi starají.  

Prosím vás o trpělivost, vyprošuji Boží požehnání, ochranu Panny Marie, o. Tomáš 

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


