
3. neděle velikonoční 

26.4.2020 

26.4. 3. neděle  Buč. 

 

9:00 za Marefy 

27.4. pondělí Buč. 18:00 za + bratrance a sestřenice a DVO 
28.4. úterý    

29.4. středa svátek 

sv. Kateřiny Sienské 

Buč. 18:00 za živou a + rodinu Cupákovu a na úmysl dárce 

30.4. čtvrtek 

 

Nev. 

Buč. 

17:00 

18:00 
na úmysl dárce 

za dobrodince farnosti 

1.5. pátek Buč. 18:00 za Josefku Štefánkovua rodinu Kosovu 
2.5. sobota sv. 

Atanáše, biskupa 

Buč. 8:00 na poděkování za přijatá dobrodiní a milosti 

3.5. 4. neděle 

velikonoční  

Buč. 

 
8:30 

10:00 
za farní společenství 

za + Terezku Křemečkovu, živou a + rodinu 

Každý den je otevřený kostel po mříž. Dnes budu v kostele v Bučovicích k dispozici 

k individuálnímu udělení svátostí od 15:00 do 17:30 hod. Vláda ČR na jednání dne 23.4.2020 

rozhodla, že bohoslužby a náboženské obřady za účasti omezeného počtu věřících jsou 

povolené již od 24. dubna. Od 24.4. do 11.5. 15 lidí. Od 11.5. do 25.5. 30 lidí. Od 25.5. do 8.6. 

50 lidí. Od 8. června bez omezení počtu účastníků bohoslužeb (Změny vyhrazeny!) 

Od 24.4. do 11.5. se mohou bohoslužeb účastnit během všedního dne přednostně ti, na 

jejichž úmysl je sloužena mše svatá, maximálně 15 osob (včetně kněze a varhanice), v neděli 

pouze ti, na jejichž úmysl je sloužena mše svatá. Pro ty, kdo se nebudou moci zúčastnit mše 

svaté osobně, mají být účastni na mši sv. přes televizní, internetové, nebo radiové vysílání. 

Svátost smíření bude možné přijmout v neděli 26.4. a v neděli 3.5. od 15 h. do 17:30 h. 

Hlavní zpovědní den farnosti (velikonoční zpověď) v pátek 1.5. od 16:30 do 18:00. 

Tento týden budou bohoslužby přenášeny z našeho kostela ve středu v 18:00- pro rodiče s 

dětmi  a v pátek v 18:00, v neděli v 8:30 přes internetové vysílání.  

Každý večer se modlíme společně z našich domovů ve 20:00 modlitbu růžence na úmysl 

odvrácení pandemie koronaviru a uzdravení nemocných. 

Milí farníci, denně jsem s vámi spojený modlitbou a při mši svaté. Pokud budete něco 

potřebovat, můžete mi zavolat. 

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


