
4. neděle velikonoční
3.5.2020

3.5. 4. neděle
velikonoční 

Buč.
Nev.

8:30
10:00

za farní společenství
za + Terezku Křemečkovou, živou a + rodinu

4.5. pondělí Buč. 8:00 na úmysl modlitby matek

5.5. úterý 17:30 modlitba růžence

6.5. středa
sv. Jana Sarkandra

Buč. 18:00 za rodinu Kuběnovu a DVO

7.5. čtvrtek Buč.
Nev.

17:00
18:00

na poděkování za 50. let manželství a celou rodinu

za + Františku Kučerňákovu, živou a + rodinu

8.5. pátek Panny
Marie, prostřednice

všech milostí

Buč. 18:00 za Oldřicha Hrubého a rodinu

9.5. sobota Buč. 8:00 na poděkování za 68 let společného života

10.5. 5. neděle 
velikonoční 

Buč. 8:30
10:00

za + Vladimíra, Jaroslava a Jaroslavu Posoldovy, za 
ž. a + rodinu

za farní společenství
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. 
Bylo  vydáno vládou nové rozhodnutí k rozvolňování  ochranných opatření.  Od 11.5.  je
možná účast na mši svaté do 100 osob. 
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. 
Od neděle 17.5. bude možná účast do 100 osob. Na nástěnce v kostele bude arch, kam se
bude možné zapsat na nedělní mše svaté. 
Svátost smíření bude možné přijmout dnes v Bučovicích od 15 h. do 17:30 h., v Nevojicích
ve čtvrtek 7.5. od 18:30.
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.
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